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Быць пра вад ні ком ідэй мо ла дзі ў пар-
ла мен це — та кая маг чы масць ёсць у 
Іга ра БУ ЗОЎ СКА ГА, чле на Са ве та Рэс-
пуб лі кі і пер ша га сак ра та ра Бе ла рус-
ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі. 
Пар ла мен та рый упэў не ны: амаль лю бы 
за ко на пра ект, які аб мяр коў ва ец ца ў яго 
ка мі сіі — па аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры 
і са цы яль ным раз віц ці — мае пра мое 
да чы нен не да жыц ця ма ла дых лю дзей. 
Пра тое, якія філь мы і кні гі да па ма га юць 
сфар мі ра вац ца ча ла ве ку як асо бе, што 
аба вяз ко ва трэ ба зра біць у ма ла дыя га-
ды і яко га ўдас ка на лен ня па тра буе сён-
няш няя сіс тэ ма аду ка цыі, пра шля хі ба-
раць бы з ка руп цы яй і ці трэ ба імк нуц ца 
мо ла дзі ў ста лі цу Ігар Бу зоў скі рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды».

— Вы ўзна чаль ва е це най буй ней шую ма-
ла дзёж ную ар га ні за цыю кра і ны і з'яў ля е-
це ся ад ным з са мых ма ла дых чле наў Са-
ве та Рэс пуб лі кі. Што па кла дзе на ў асно ву 
ва ша га пра фе сій на га і асо бас на га рос ту?

— На коль кі да сяг нен ні вя лі кія, скла да на 
ска заць. Заў сё ды ёсць маг чы масць па раў-
наць. Тым не менш тыя па са ды, якія я зай маю, 
азна ча юць для мя не, у пер шую чар гу, вя лі кі 
да вер і з бо ку дэ пу та таў, якія вы бра лі мя не ў 
якас ці чле на Са ве та Рэс пуб лі кі, і з бо ку мо-
ла дзі, якая пры зна чы ла мя не пер шым сак ра-
та ром цэнт раль на га ка мі тэ та БРСМ. Што да 
рос ту пра фе сій на га і асо бас на га, то ў асно ву 
гэ та га па кла дзе на вы ха ван не баць коў, якія 
пры ві лі мне па чуц цё ад каз нас ці за тую спра ву, 
якую та бе да ве ры лі.

— Ва шы сён няш нія мэ ты як чле на Са-
ве та Рэс пуб лі кі?

— Як вы за ўва жы лі, сён ня я адзін з са мых 
ма ла дых чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі. У су вя зі 
з гэ тым мае мэ ты як пар ла мен та рыя ўвяз-
ва юц ца з праб ле ма мі мо ла дзі і той пра цай у 
ма ла дзёж най ар га ні за цыі, якой я за раз зай-
ма ю ся. Мо ладзь мае маг чы масць праз мя не 
як праз пра вад ні ка ўплы ваць на ра шэн ні, якія 
пры ма юц ца пад час аб мер ка ван ня за ка на даў-
ства на шай кра і ны. Гэ та вя лі кі да вер і вя лі кая 
ад каз насць. Та му мэ та, якую я стаў лю пе рад 
са бой — каб мер ка ван не мо ла дзі, яе праб ле-
мы і па мкнен ні, су свет ныя тэн дэн цыі ў ма ла-
дзёж ным раз віц ці — каб усё гэ та ўплы ва ла 
на за ка на даў чыя ра шэн ні, якія пры ма юц ца ў 
роз ных сфе рах.

— На пра ця гу ме ся ца іш ло аб мер ка ван-
не за ко на аб ба раць бе з ка руп цы яй, і не ка-
то рыя лю дзі вы ка за лі дум ку, што «ан ты ка-
руп цый ная пры шчэп ка» па він на «ра біц ца» 
яшчэ ў юнац тве. Якія за ха ды, акра мя па-
гро зы кры мі наль на га па ка ран ня, маг лі б 
ады граць ро лю та кой «пры шчэп кі»?

— Для ся бе я вы чле ніў тры па ды хо ды, якія 
да зво лі лі б вы ра шыць гэ ту праб ле му. Пер шы 
па ды ход — па ка ран не. У прын цы пе, сён ня 
ў боль шай сту пе ні ён і вы ка рыс тоў ва ец ца: 
штра фы, зня во лен не. Гэ та, без умоў на, пра-

віль на. Але ёсць і ін шыя ме та ды. У не ка то рых 
кра і нах ба раць ба з ка руп цы яй вы бу доў ва ец ца 
ў асноў ным на эка на міч ных па ды хо дах — там 
ка пі та ліс тыч ная сіс тэ ма і жорст кія ўмо вы рын-
ку. Але сён ня мы ве да ем і ін шае: гэ тая сіс тэ ма 
мае ма су не да хо паў.

Ёсць яшчэ трэ ці ва ры янт, які, на жаль, сён-
ня ўспры ма ец ца ў нас як «пе ра жы так мі ну ла-
га» — ка лек тыў нае і гра мад скае асу джэн не 
ка руп цыі і ха бар ні каў. Я ду маю, што гэ ты ва-
ры янт мо жа быць ра бо чым, і пла ную ўнес ці 
ад па вед ныя пра па но вы пад час аб мер ка ван ня 
за ко на пра ек та. І сён ня іс нуе во пыт афі цэр скіх 
схо даў. Па ана ло гіі мож на па ду маць аб пра вя-
дзен ні не ча га па доб на га ў ка лек ты вах дзяр-
жаў ных прад пры ем стваў і ўста ноў. Схо дам 
мож на на даць пра ва ўплы ваць на пры няц це 
ра шэн няў аб па ка ран ні ха бар ні каў, ад мі ніст-
ра цый ным ці кры мі наль ным.

На ту раль на, для ба раць бы з ка руп цы яй 
трэ ба шмат ча го яшчэ зра біць, і не толь кі на 
за ка на даў чым уз роў ні, але і ў са цы яль най, 
ідэа ла гіч най, ду хоў най сфе рах жыц ця гра-
мад ства.

— Якія да во дзі ла ся пры маць за ко на пра-
ек ты, асаб лі ва важ ныя, на ва шу дум ку, для 
мо ла дзі?

— Кож ны пра ект за ко на ішоў у пра лам лен-
ні з тым во пы там, які я атрым лі ваў і атрым лі-
ваю ў ма ла дзёж най ар га ні за цыі.

Лю бы за ко на пра ект ус пры ма ец ца як свое-
асаб лі вы «бо ле вы нерв», бо ты, пры ма ю чы ра-
шэн не, ра зу ме еш, што яно мо жа паў плы ваць, 
як бы гэ та па фас на ні гу ча ла, на жыц цё лю дзей. 
Адзін з пра ек таў за ко на, які вы клі кае вель мі 
бур нае аб мер ка ван не і ў гра мад скіх ко лах, і ў 
рэ лі гій ных, — гэ та па праў кі і зме ны ў за ка на даў-
ства аб за ба ро не абор таў. Гэ та тэ ма на ўпрост 
за кра нае мо ладзь. Не аб ход на пра ана лі за ваць 
са мыя роз ныя плас ты: куль тур ныя, ма раль-
ныя, — каб пры няць ад па вед нае ра шэн не.

— З які мі кні га мі і філь ма мі, на ваш по-
гляд, вар та па зна ё міц ца бе ла рус кім хлоп-
цам і дзяў ча там, каб сфар мі ра ваць ся бе 
як асо бу?

— Зда ро вая асо ба — гэ та асо ба, здоль-
ная да са ма раз віц ця, твор час ці. Для та го, 

каб стаць та кой асо бай, кож на му не аб ход-
на зна хо дзіць свае кні гі, свае філь мы, ін шыя 
мас тац кія тво ры. Кож ны ча ла век на пэў ным 
эта пе свай го жыц ця, эта пе асо бас на га рос ту 
вы бе ра неш та сваё.

У свой час для мя не вя лі кае зна чэн не ме-
лі та кія філь мы, як «Афі цэ ры», «Спіс Шынд-
ле ра», — яны знач на паў плы ва лі на маё 
све та ўспры ман не. З кніг яшчэ са школь ных 
ча соў мне за пом ні лі ся «Рэ пар таж з пят лёй 
на шыі» Ю. Фу чы ка, «Ава дзень» Э.Вой ніч і 
яго эк ра ні за цыя.

На маю дум ку, не аб ход на чы таць і глы бо-
кія, на ват фі ла соф скія тво ры. Ка лі ча ла век 
імк нец ца да са ма раз віц ця, ён па ві нен знай сці 
свой унут ра ны шлях. У свой час для мя не як 
для ма ла до га ча ла ве ка-мак сі ма ліс та вель мі 
вя лі кую ро лю ады гра ла фі ла со фія Ша пэн гаў э-
ра, у пры ват нас ці, яго тво ры, дзе ён раз ва жае 
пра сва бо ду во лі. Кні га, якая для мя не так са ма 
ме ла вя лі кае зна чэн не — «Ча ла век у по шу ках 
сэн су» Франк ла.

— Сён ня ў на шай кра і не аду ка цыя, што 
на зы ва ец ца, «у мо дзе». А што, на ва шу 
дум ку, упус кае пра гра ма ВНУ, ся рэд-
не-спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў, 
шко лы?

— Ха цеў бы ад зна чыць (на ват не па пры чы-
не, што ўва хо джу ў склад ка ле гіі Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі): на ша аду ка цыя — ад на з леп шых у 
све це. Са праў ды, мы не вя лі кая кра і на. Мож-
на па раў ноў ваць на шу сіс тэ му на ву чан ня з 
аду ка цы яй у Ка зах ста не, Ра сіі, у еў ра пей скіх 
дзяр жа вах... Але я ве даю дак лад на, што трэ ба 
жыць сва ім до све дам, сва ім ро зу мам, сва і мі 
тра ды цы я мі, у тым лі ку ты мі, якія за кла дзе ны 
ў аду ка цый ным пра цэ се.

Тым не менш аду ка цыя мае на ўва зе два 
асноў ныя на прам кі — на ву чаль ны і вы ха-
ваў чы. І па зі цыі вы ха ваў ча га склад ні ка ў сіс-
тэ ме аду ка цыі сён ня аслаб ле ны, на мой по-
гляд. Мы за ліш не зай шлі ў ма тэ ры я лі за цыю 
на ву чаль на га пра цэ су і менш ува гі на да ём 
ду хоў на му вы ха ван ню. Не здар ма сён ня вы-
каз ва юць дум ку, у тым лі ку пе да го гі, што 
эк за мен лепш, чым тэс ты. Бо на эк за ме не 
мож на бы ло па гля дзець на ча ла ве ка, па зна-
ё міц ца з ім.

— Сён няш няя мо ладзь імк нец ца ў ста-
лі цу. На коль кі апраў да ны та кі ім пэт? Ня-
ўжо са ма рэа лі за вац ца на сва ёй ма лой 
ра дзі ме так скла да на? Ці ўсё ўпі ра ец ца 
ў гро шы?..

— У кож на га свой шлях. Я сам на ра дзіў ся 
ў вёс цы Ка ша лё ва На ва груд ска га ра ё на. Так 
склаў ся лёс, што ра зам з баць кам-вай скоў-
цам мы час та пе ра яз джа лі, але і да гэ туль тую 
вёс ку я лі чу сва ёй ра дзі май. Пас ля ў На ва-
груд ку я пра хо дзіў служ бу ў якас ці афі цэ ра, 
по тым пра ца ваў псі хо ла гам у сфе ры аду ка-
цыі. Ад туль я з'е хаў па ад ной пры чы не: мне 
не аб ход ны быў рост і па шы рэн не маг чы мас-
цяў, якія дае Мінск. І зра біў гэ та та му, што 
мя не за пра сі лі.

На конт імк нен ня пе ра ехаць у ста лі цу ска-
жу: ка лі гэ тая скі ра ва насць да зва ляе іс ці да-
лей у пра фе сій ным пла не і ты ба чыш, што 
са ма рэа лі зу еш ся там, то, на ту раль на, трэ ба 
імк нуц ца ў вя лі кі го рад. Але ў той жа час ёсць 

маг чы мас ці са ма рэа лі за цыі, якія ні як не мі ні-
мі зу юц ца на ўзроў ні ра ё на, го ра да. Пе ра езд 
не па ві нен ста на віц ца са ма мэ тай.

Тое ж са мае мож на ска заць і пра імк нен-
не мо ла дзі вы ехаць за мя жу. Ні для ка го не 
сак рэт, што та ле на ві тых лю дзей клі чуць пра-
ца ваць у ін шыя кра і ны. У ней кай сту пе ні і мы 
так ро бім — за пра ша ем спе цы я ліс таў і на-
ву коў цаў, якія мо гуць да па маг чы ў раз віц ці 
бе ла рус кай эка но мі кі. Але, еду чы за мя жу, 
трэ ба ўсве дам ляць, што ты змо жаш атры маць 
і ма тэ ры яль нае, і ма раль нае за да валь нен не 
ад жыц ця там, толь кі ка лі ця бе ўспры ма юць 
як пра фе сі я на ла. Пра цу ю чы тым жа афі цы-
ян там, ты так са ма за ро біш гро шы. Але што 
да ўнут ра на га кам фор ту, то на ўрад ці поў ны 
ха ла дзіль нік ежы і ша фа, на бі тая адзен нем, 
мо гуць яго га ран та ваць.

Мне зда ец ца, што ў шчас ця, у вы шэй ша га 
ра зу мен ня сэн су жыц ця ін шыя кры тэ рыі. Ча-
ла век ад чу вае ся бе кам форт на, ка лі зна хо-
дзіц ца ў ко ле бліз кіх і зна ё мых яму лю дзей, 
пра цуе ў ка лек ты ве, які да па мог яму стаць 
май страм сва ёй спра вы, жы ве ў кра і не, дзе 
на ра дзіў ся. Зда ва ла ся б, гу чыць трош кі па-
фас на, але да гэ та га ўсё час цей вяр та юц ца 
лю дзі, якія, пра цу ю чы за мя жой, во ляй-ня во-
ляй зра зу ме лі, што ім не ча га не ха пае.

Ужо даў но і фі ло са фы, і звы чай ныя лю дзі 
пры хо дзі лі на вы сно вы: шчас це не ў гро шах. 
Гэ ты прын цып па ві нен быць у асно ве пры няц-
ця ра шэн няў аб пе ра ез дзе за мя жу. Доб рым 
спе цы я ліс там, гра ма дзя ні нам не аб ход на ста-
на віц ца на род най зям лі.

— Што, на ваш по гляд, па ві нен зра біць 
у ма ла до сці кож ны ча ла век, каб по тым 
не шка да ваць пра «леп шыя га ды»? А з 
чым вар та па ча каць да больш ста ла га 
ўзрос ту?

— Зу сім ня даў на ў мя не бы ла раз мо ва 
з сы нам на гэ ту тэ му. Ён пе рай шоў на вы-
шэй шую сту пень аду ка цыі ў ка ле джы су-
вя зі. У яго свае па мкнен ні, свае по гля ды, і 
ён за ду маў ся над тым, каб пе рай сці на за-
воч нае ад дзя лен не, а са мо му ўлад ка вац ца 
на пра цу. І ка лі мы раз ва жа лі над гэ тым, 
то прый шлі да та кой дум кі: ад на з каш тоў-
нас цяў, ад якой ма ла ды ча ла век не па ві нен 
ад маў ляц ца, — гэ та аду ка цыя. І та ды без 
на вяз ван ня сы ну з май го бо ку ней кай па зі цыі 
прый шлі да вы сно вы, што нель га стра ціць 
гэ ты час. Ка лі ча ла век не мае аду ка цыі, то 
чым больш да рос лым, ста лым ён ста но віц ца, 
тым ця жэй яму раз ві вац ца і ў асо бас ным, і ў 
пра фе сій ным пла нах.

Дру гое, што ха це ла ся б ад зна чыць — гэ та 
па ста ноў ка пе рад са бой за дач, якія па тра бу-
юць на пру жан ня, пра цы, цяр пен ня. На пру-
жан не дае за рад, які да зва ляе ру хац ца да-
лей. Ка лі я ву чыў ся ў ва ен ным ву чы лі шчы, 
то ча сам ду маў, як жа доб ра звы чай ным 
сту дэн там: воль ны час, ад па чы нак, кам па ніі. 
Але пас ля я зра зу меў, што, зна хо дзя чы ся ў 
жорст кіх умо вах аду ка цыі і вы ха ван ня, даў 
фо ру «гра ма дзян скім». Гэ тая «фо ра» бы ла 
да дзе на вы ключ на па тра ба ван ня мі да асо-
бы, пра цай. Ча ла ве ка ста вяць у рам кі, якія 
пры му ша юць на пруж вац ца — і фі зіч на, і ра-
зу мо ва, і ду хоў на. Усё гэ та дае ў вы ні ку ўдас-
ка на лен не, рост.

Та му ў ма ла дыя га ды важ на не мар на ваць 
час у бяз дзей ных за ба вах, ад па чын ку, бо гэ ты 
час да ра го га каш туе. Год ідзе за тры.

Гу та ры ла На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Учо ра Аляк сандр Гур' я наў, на мес нік 
мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі, 
су стрэў ся з між ве да мас най дэ ле-
га цы яй Злу ча ных Шта таў Аме ры кі. 
Апош няя скла да ла ся з прад стаў ні-
коў кі раў ніц тва Агенц тва ЗША па 
між на род ным раз віц ці, мі ніс тэр ства 
аба ро ны і Дзяр жаў на га дэ парт амен-
та Злу ча ных Шта таў.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў, ба кі аб мер ка ва лі 
маг чы мас ці ад наў лен ня і па шы рэн ня ўза-
е ма дзе ян ня па між Бе ла рус сю і Злу ча ны-
мі Шта та мі ў пэў ных га лі нах, аб мя ня лі ся 
по гля да мі на бя гу чы стан і перс пек ты вы 
раз віц ця двух ба ко вых ад но сін. Пад час су-
стрэ чы бы лі за кра ну ты і тыя пы тан ні, па 
якіх сён ня па між ба ка мі іс ну юць роз на га-
лос сі. Прад стаў ні кі на шай кра і ны і ЗША 
вы ка за лі па іх свае прын цы по выя па зі цыі, 
а так са ма да мо ві лі ся аб пра ця гу дыя ло гу 
для за бес пя чэн ня нар ма лі за цыі бе ла рус-
ка-аме ры кан скіх ста сун каў.

Пра гра май ві зі ту між ве да мас най дэ ле-
га цыі ЗША за пла на ва ны так са ма су стрэ чы 
ў Мі ніс тэр стве аба ро ны, Мі ніс тэр стве эка-
но мі кі і Мі ніс тэр стве аду ка цыі Бе ла ру сі.

У апош нія га ды ста сун кі з гэ тай кра-
і най, пас ля да стат ко ва «ха лод на га» пе-
ры я ду, па сту по ва на ладж ва юц ца. Кі раў-

ніц тва Злу ча ных Шта таў ра зу мее, што 
па лі ты ка санк цый пры но сіць шко ду і іх 
дзяр жа ве, у сваю чар гу і на ша кра і на імк-
нец ца знай сці па ды хо ды да су пра цоў ніц-
тва з за ход ні мі кра і на мі. Так, па між Мінс-
к ам і Ва шынг то нам вя дуц ца ін тэн сіў ныя 
за кры тыя кан суль та цыі аб ад наў лен ні 
паў на вар тас най ра бо ты па соль стваў (з 
2008 го да дып ла ма тыч ныя прад стаў ніц-
твы не вы да юць віз). Акра мя та го, ЗША 
зня лі санк цыі ў да чы нен ні да двух на шых 
прад пры ем стваў — «Бел тэх экс пар ту» і 
«Бел ОМА». Бе ла русь жа з 2013 го да па-
шы ры ла сваё су пра цоў ніц тва з ЗША ў 
рам ках Паў ноч най раз мер ка валь най сет-
кі, па якой ажыц цяў ля ец ца за бес пя чэн не 
кан тын ген ту НATА ў Аф га ні ста не (праз 
на шу кра і ну ідзе чы гу нач ны тран зіт).

Знач ную ро лю ў змяк чэн ні ад но сін мо-
жа ады граць і факт ін вес ты цый най пры-
ваб нас ці на шай кра і ны для аме ры кан скіх 
ін вес та раў. Ня гле дзя чы на стры ма ныя па-
лі тыч ныя ад но сі ны, біз нес ме ны ЗША час-
та вы бі ра юць ме на ві та Бе ла русь у якас ці 
кра і ны, ку ды мож на ўклас ці свой ка пі тал. 
Так, ужо ў 2010 го дзе ў рэс пуб лі цы бы ло 
за рэ гіст ра ва на больш за 300 су мес ных і 
за меж ных прад пры ем стваў з удзе лам ка-
пі та лу гра ма дзян Злу ча ных Шта таў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
ПА ШЫ РЫЦ ЦА
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Ігар БУ ЗОЎ СКІ:

«ЗА КО НА ПРА ЕКТ — ЯК «БО ЛЕ ВЫ НЕРВ»

На конт імк нен ня пе ра ехаць 
у ста лі цу ска жу: ка лі гэ тая 
скі ра ва насць да зва ляе іс ці да лей 
у пра фе сій ным пла не і ты ба чыш, 
што са ма рэа лі зу еш ся там, то, 
на ту раль на, трэ ба імк нуц ца ў вя лі кі 
го рад.

Ча ла ве ка ста вяць у рам кі, якія 
пры му ша юць на пруж вац ца — 
і фі зіч на, і ра зу мо ва, і ду хоў на. Усё гэ та 
дае ў вы ні ку ўдас ка на лен не, рост.

Аб гэ тым учо ра па ве да міў 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Ана толь КА ЛІ НІН на 
ад крыц ці 22-й між на род най 

спе цы я лі за ва най вы ста вы 
«Будп раг рэс-2014».

Ві цэ-прэм' ер пра ін фар ма ваў, што, у 
ад па вед нас ці з да ру чэн ня мі кі раў ні ка 
дзяр жа вы, урад на пра ця гу тыд ня вы-
зна чыць цэ на вы дыя па зон ста вак, умо-
вы і кры тэ рыі для атры ман ня арэнд на га 
жыл ля. Ана толь Ка лі нін ад зна чыў, што 
ца на ка ры стан ня дзяр жаў ным арэнд ным жыл лём бу дзе ні жэй шай, чым на рын ку. 
Ад нак та кое жыл лё ўсё роў на па він на акуп ляц ца. Ва ўсім све це стаў кі та кой арэн ды 
вы зна ча юц ца шля хам дзя лен ня агуль ных за трат на бу даў ніц тва на пе ры яд акуп нас ці 
(звы чай на гэ та 20 га доў). На ша кра і на ў ме жах са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
вы ка рыс тоў вае ін шы ал га рытм: уліч ва ец ца маг чы масць на сель ніц тва і цэн ні кі на іс-
ну ю чым рын ку пры ват на га жыл ля. Вы ра ша на пры трым лі вац ца тут пэў на га ба лан су. 
Спа дар Ка лі нін лі чыць, што ца на бу дзе ў ме жах 50% ад ры нач най.

На га да ем, што «Будп раг рэс» з'яў ля ец ца са май буй най бу даў ні чай вы ста вай у Бе ла-
ру сі, ар га ні за та рам якой вы сту пае кам па нія «Мінск экс па» пры пад трым цы Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. Сё ле та яе ўдзель ні ка мі ста лі больш за 350 вя ду чых бу даў ні чых 
кам па ній з Бе ла ру сі, Ра сіі, Гер ма ніі, Іта ліі, Літ вы, Мал до вы, Поль шчы і ін шых кра ін.

Сяр гей КУР КАЧ.

Не ўза ба ве ган даль на рын ку 
«Фо рэкс» у на шай кра і не вый-
дзе на но вы ўзро вень. Рых ту ец-
ца за ка на даў чы акт, які сфар-
мі руе вы раз ныя пра ві лы пра цы 
на рын ку, да дат ко ва аба ро ніць 
ін та рэ сы ўдзель ні каў і ство рыць 
эка на міч ныя сты му лы для рос ту 
бе ла рус ка га сег мен ту гэ та га між-
на род на га біз не су. Пра ўсе асаб-
лі вас ці ва лют на га рын ку рас ка-
заў пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
на сай це БЕЛ ТА Аляк сандр 
СА БО ДЗІН, пер шы стар шы ня 
Аса цы я цыі раз віц ця фі нан са-
ва га рын ку (АР ФІН), ды рэк тар 
офі са афі цый на га парт нё ра 
кам па ніі «Аль па ры» ў Мін ску.

ДЗЕ НЕ СТА БІЛЬ НА, 
ТАМ І ВЫ ГАД НА

«Для на шых су ай-
чын ні каў, якія жа-
да юць за ха ваць 

і пры мно жыць свае срод кі, да-
ступ ны цэ лы шэ раг фі нан са вых 
ін стру мен таў. Ад нак ад ра зу вар-
та па дзя ліць мэ ты. За ха ваць — 
зна чыць збе раг чы срод кі ад іх 
абяс цэнь ван ня (у ідэа ле — і ад ін-
фля цыі, і ад дэ валь ва цыі), атрым-
лі ва ю чы па раў наль на не вя лі кі, 
час та га ран та ва ны пры бы так з 
ніз кай ры зы кай стра ты срод каў. 
Пры мно жыць — атры маць да ход 
іс тот на вы шэй шы, чым пра цэн ты 
па бан каў скім дэ па зі це, але без 

га ран тый яго 
атры ман ня 
і за ха ван-
ня пер ша-
па чат ко-

вай су мы», — па тлу ма чыў спе-
цы я ліст. Най больш па пу ляр ныя 
з ін стру мен таў сён ня ва лют ныя 
і руб лё выя дэ па зі ты, а так са ма 
ва лют ныя дзяр жаў ныя аб лі га цыі. 
Фон да вы ры нак ма ла раз ві ты. Та-
му ры нак «Фо рэкс» — ня дрэн ная 
аль тэр на ты ва. «Тра ды цый на ён 
аса цы ю ец ца з ганд лем су свет-
ны мі ва лю та мі, ад нак ця пер вя-
ду чыя між на род ныя фо рэкс-бро-
ке ры да юць маг чы масць ганд ля-
ваць і ак цы я мі, наф тай, зо ла там, 
та вар ны мі ф'ю чар са мі, ін вес та-
ваць у ган даль па спя хо вых трэй-
да раў, на бы ваць струк ту ра ва ныя 
пра дук ты з га ран ты яй за ха ван ня 
пер ша па чат ко вай су мы ін вес ты-
цый», — сцвяр джае Аляк сандр 
Са бо дзін.

Са мым рас паў сю джа ным 
ін стру мен там, які пра па ну юць 
фо рэкс-бро ке ры, з'яў ля ец ца 
кла січ ны трэй дынг — ган даль 
ва лют ны мі па ра мі на рын ку 
«Фо рэкс». До ла ры мя ня юц ца на 
еў ра, фун ты на ены, швед скія 
кро ны на тай скія ба ты і гэ так 
да лей у мност ве спа лу чэн няў. 
«Най боль шы пры бы так пры но-
сяць тыя па ры, дзе ў гэ ты мо-
мант мак сі маль ная ва ла тыль-
насць — гэ та зна чыць ве лі чы ня 
зме ны кур су, — пад каз вае экс-

перт. — Ка лі курс аб са лют на 
ста біль ны, шмат на гэ тым 

не за ро біш. Ка лі ва ган ні іс-
тот ныя, то знач ны і пры-

бы так. Да пус цім, фунт 
у ад но сі нах да ены за 

ты дзень па да ра жэў 
на 3%, по тым за 
ты дзень жа па тан-
неў на 4%, за тым 
зноў па да ра жэў 
ужо на 5,5% — 
на та кіх ва ган нях 

мож на вель мі ня дрэн на за раб-
ляць. Пры гэ тым трэ ба ра зу-
мець, што ва ла тыль насць — 
ве лі чы ня ня ўстой лі вая. Сён ня 
най боль шыя ва ган ні ў ад ной 
ва лют най па ры, праз па ру ме ся-

цаў у дру гой, яшчэ праз квар тал 
у трэ цяй. Усё пе ра мен лі ва. На 
па ча так ве рас ня 2014 го да най-
больш па пу ляр ны мі з усіх ва лют-
ных пар у клі ен таў «Аль па ры» ў 
Бе ла ру сі ста лі EUR/USD (еў ра/
до лар) — больш за 50% здзе-
лак, GBP/USD (бры тан скі фунт/
до лар ЗША) — больш за 21,2%, 
USD/JPY (до лар ЗША/япон ская 
ена) — больш за 4%».

ШТО ТРЭ БА, 
КАБ ПА ЧАЦЬ

У прын цы пе, вы прос та ўклю-
ча е це кам п'ю тар, по тым за пус-
ка е це спе цы яль ную пра гра му 
(ганд лё вы тэр мі нал) і праз ін тэр-
нэт да лу ча е це ся да тар гоў. Ад да-
яце ў пра гра ме рас па ра джэн не 
пра даць або ку піць тую ці ін шую 
коль касць ва лю ты — гэ та зна-
чыць ад кры ва еце здзел ку. Ка лі 
курс мя ня ец ца, вы ад да яце за-
гад здзейс ніць зва рот ную апе-
ра цыю — та кім чы нам, здзел ка 
за кры ва ец ца. «Роз ні ца бу дзе ва-
шым пры быт кам. Або стра тай. 
Гле дзя чы ку ды пай шоў курс», — 
на гад вае Аляк сандр Са бо дзін.

Для трэй дын гу не па трэб на 
ней кая не ве ра год ная ін тэ ле кту-

аль ная моц. «Трэй дынг — гэ та 
ра мяст во, а не мас тац тва для 
абра ных або вы со кая на ву ка. 
Па спя хо вы трэй дар — гэ та спа-
кой ны ча ла век, які ста віц ца да 
трэй дын гу, як да пра цы. Ці да 
пад пра цоў кі. Гэ та не хо бі і не 
спорт: чым менш хва ля ван няў, 
тым лепш. Ча ла век па ві нен ва-
ло даць вы трым кай і зда ро вым 
сэн сам. Та му па чат коў цам па-
ра да ад на — не спя шац ца і не 
нер ва вац ца. Спа чат ку тэ о рыя, 
по тым прак ты ка на дэ ма-ра-
хун ку і толь кі за тым ган даль 
на рэ аль ныя гро шы. І, без умоў-
на, трэ ба заў сё ды тры маць пад 
кант ро лем свае эмо цыі. Эма цы-
я наль ныя ўчын кі — са мыя не-
аб ду ма ныя і, як вы нік, са мыя 
страт ныя. Та му лю дзям эма цы-
я наль ным пра ца на фі нан са вых 
рын ках су праць па ка за ная, лепш 
на ват не па чы наць. Так што спа-
кой і яшчэ раз спа кой». Да рэ чы, 
ня ма роз ні цы, яко га вы по лу. 
Аб са лют ная боль шасць трэй да-
раў — муж чы ны. Але ка лі асоб на 
па раў наць ста тыс ты ку муж чын 
і жан чын, то вы свет ліц ца, што 
трэй да раў, якія ста біль на ганд-
лю юць з пры быт кам, ся род жан-
чын знач на больш.

БЕ ЛА РУСЬ МО ЖА 
АКА ЗАЦ ЦА Ў ПЛЮ СЕ?

Па вод ле ацэ нак ана лі ты каў 
«Аль па ры», па лі тыч ная і эка на-
міч ная сі ту а цыя, якая скла ла ся 
на між на род най арэ не, дае Бе-
ла ру сі да дат ко выя маг чы мас-
ці. У вы ні ку ўза ем ных санк цый 
па між За ха дам і Ра сі яй бе ла-
рус кія пра мыс лоў цы атры ма лі 
маг чы масць рэз ка па шы рыць 

сваю пры сут насць на ра сій скім 
рын ку, цес на ін тэ гра вац ца ў тэх-
на ла гіч ныя лан цуж кі ра сій ска га 
ва ен на-пра мыс ло ва га комп лек-
су. Да дат ко вую вы руч ку Бе ла-
русь мо жа пры цяг нуць і за кошт 
па ста вак у Ра сію сель ска гас па-
дар чай пра дук цыі.

«У якас ці па зі тыў най тэн дэн-
цыі мо жам ад зна чыць так са ма 
рост да ве ру на сель ніц тва Бе ла-
ру сі да на цы я наль най ва лю ты. 
Ня гле дзя чы на зні жэн не ста вак, 
на пра ця гу трох квар та лаў 2014 
го да фік су ец ца пры ток тэр мі но-
вых руб лё вых дэ па зі таў. Больш 
за тое, у лі пе ні ўпер шы ню з па-
чат ку го да на ўнут ра ным рын ку 
про даж ва лю ты пе ра вы сіў куп-
лю. Доб рая ды на мі ка на зі ра ец-
ца і ў знеш нім ганд лі — шмат у 
чым дзя ку ю чы та му, што апе-
рад жаль ны мі тэм па мі зні жа ец-
ца ім парт. На ва лют ным рын ку 
На цы я наль ны банк на пра ця гу 
не каль кіх ме ся цаў мы кан ста-
ту ем ума ца ван не на цы я наль най 
ва лю ты. На дум ку ана лі ты каў 
«Аль па ры», да кан ца бя гу ча га 
го да рэ жым кур саў тва рэн ня за-
ха ва ец ца, і кошт до ла ра ЗША да 
кан ца го да не пе ра вы сіць 10 900 
бе ла рус кіх руб лёў».

ШТО ВАР ТА 
РЭ ГУ ЛЯ ВАЦЬ?

«Мы лі чым, што не аб ход на 
ўвес ці ба за выя тэр мі ны і па-
няц ці, рас пра ца ваць і ўка ра ніць 
стан дар ты і пра ві лы дзей нас ці 
ўдзель ні каў рын ку, а так са ма 
кант роль за іх вы ка нан нем, — 
за явіў Аляк сандр Са бо дзін. — У 
рам ках аса цы я цыі рас пра цоў ва-
ец ца эты ка па во дзі наў кам па ній 
на рын ку. Га лоў ная мэ та — зра-
біць ры нак праз рыс тым, аба-
ра ніць і за бяс пе чыць ін та рэ сы 
клі ен таў, дзяр жа вы і фо рэкс-
кам па ній. Мяр ку ем, што ства-
рэн не ў Бе ла ру сі спе цы яль на га 
за ка на даў ства для фо рэкс-кам-
па ній вы ве дзе ры нак на но вы 

ўзро вень. Мно гае, вя до ма, за-
ле жыць ад та го, якую кан фі гу ра-
цыю пры ме сіс тэ ма рэ гу ля ван ня 
рын ку «Фо рэкс» і як гэ та рэ гу-
ля ван не бу дзе рэа лі зоў вац ца 
на прак ты цы. Гэ та зна чыць, ці 
бу дзе за бяс пе ча ны ба ланс па-
між аба ро най пра воў спа жыў цоў 
па слуг фо рэкс-кам па ній і біз нес-
умо ва мі».

Пра ект ука за, які за раз пра-
хо дзіць пра цэ ду ру ўзгад нен ня, 
у пры ват нас ці, пра ду гледж вае 
ства рэн не На цы я наль на га клі-
рын га ва га цэнт ра, ад ной з за дач 
яко га з'яў ля ец ца зні жэн не ры зык 
і да дат ко вая аба ро на пра воў 
спа жыў цоў. Ён бу дзе ўяў ляць 
са бой спе цы яль нае гас па дар чае 
та ва рыст ва, у ста тут ным фон-
дзе яко га больш за 50% ак цый 
зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці дзяр-
жа вы. Цэнтр бу дзе ства раць га-
ран тый ны фонд за кошт уз но саў 
юры дыч ных асоб, якія ажыц цяў-
ля юць дзей насць на па за бір жа-
вым рын ку «Фо рэкс». Так са ма 
На цы я наль ны клі рын га вы цэнтр 
пра да ста віць фо рэкс-кам па ні ям 
пра грам нае за бес пя чэн не, не аб-
ход нае для ажыц цяў лен ня дзей-
нас ці і па да чы спра ва здач нас ці. 
Спе цы я ліс ты цэнт ра бу дуць зай-
мац ца збо рам, сіс тэ ма ты за цы-
яй і ўлі кам ін фар ма цыі аб усіх 
апе ра цы ях фо рэкс-кам па ній, а 
так са ма фік са ваць па ру шэн ні. 
Яшчэ ад ным на прам кам ра бо ты 
цэнт ра бу дзе рэ гу ляр ная ацэн-
ка фі нан са вай устой лі вас ці фо-
рэкс-кам па ній.

Да рэ чы, пра ек там ука за пра-
ду гле джа на, што да 1 сту дзе ня 
2018 го да фі зіч ныя асо бы бу дуць 
вы зва ле ны ад па да ход на га па-
да тку з пры быт ку ад ва лют ных 
апе ра цый з удзе лам бе ла рус кіх 
фо рэкс-кам па ній. «Лі чым, што 
гэ та зро біць уза е ма дзе ян не з бе-

ла рус кі мі фо рэкс-кам па ні я мі эка-
на міч на больш вы гад ным, чым з 
за меж ны мі. Ча со выя пад атко выя 
па слаб лен ні пра па ну юц ца і для 
са міх кам па ній: да 1 сту дзе ня 
2018 го да стаў ку па да тку на пры-
бы так пла ну ец ца зні зіць на 50%. 
Пры гэ тым фо рэкс-кам па ні яй у 
Бе ла ру сі бу дзе лі чыц ца юры дыч-
ная асо ба са ста тут ным фон дам 
не менш за 10 ты сяч ба за вых ве-
лі чынь, за не се ная ў рэ естр».

ЯК НЕ ТРА ПІЦЬ 
НА МАХ ЛЯ РОЎ?

Вя до ма, трэ ба гля дзець, якія 
кан крэт на па слу гі пра па нуе кам-
па нія і як яна гэ та ро біць. «На-
сця ро жыць па він на, у пры ват-
нас ці, абя цан не па тэн цый ным 
клі ен там не звы чай на вы со кай 
ці га ран та ва най пры быт ко вас ці, 
а так са ма абя цан не ня ры нач ных 
іс тот ных бо ну саў за пры цяг нен-
не клі ен таў, — па пя рэдж вае 
спе цы я ліст. — Пад ста вай для 
хва ля ван ня з'яў ля ец ца так са ма 
ад сут насць аб' ек тыў ных га ран-
тый вяр тан ня срод каў, пе ра-
да дзе ных клі ен там і/або атры-
ма ных клі ен там ад учы не ных 
апе ра цый. Па вы ша ную асця-
рож насць трэ ба пра явіць і пры 
л жы вым па зі цы я на ван ні кам-
па ніі. У та кім вы пад ку кры ні цай 
фар мі ра ван ня да хо ду мо жа дэк-
ла ра вац ца да вер нае кі ра ван не 
срод ка мі клі ен таў са мой кам па-
ні яй. Пры гэ тым ін фар ма цыя аб 
на яў нас ці ў кам па ніі ад па вед най 
лі цэн зіі, пра ду гле джа най бе ла-
рус кім за ка на даў ствам, аль бо 
на огул не па каз ва ец ца, аль бо 
па каз ва ец ца ін фар ма цыя аб 
лі цэн зіі ін шай асо бы. Да лжы-
ва га па зі цы я на ван ня так са ма 
мож на ад нес ці апе ры ра ван не 
па няц ця мі «ўклад» і «дэ па зіт», 
якія ад но сяц ца да бан каў скай 
дзей нас ці».

Пад рых та ваў 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Уласныя фі нан сыУласныя фі нан сы  ��

Я Ў ТРЭЙ ДА РЫ Б ПАЙ ШОЎ,
або Эма цы я наль ным лю дзям на фі нан са вым рын ку ня ма ча го ра біць

На дум ку ана лі ты каў 
«Аль па ры», кошт до ла ра 
ЗША да кан ца го да 
не пе ра вы сіць 10 900 
бе ла рус кіх руб лёў.

Трэй дынг — гэ та ра мяст во, 
а не мас тац тва для абра ных 
або вы со кая на ву ка.

Ры нак «Фо рэкс» (FOReіgn EXchange) з'я віў ся ў кан цы 1970-х 
га доў, пас ля та го як мно гія кра і ны вы ра шы лі не пры вяз ваць 
кошт сва ёй на цы я наль най ва лю ты да ца ны до ла ра ці зо ла та. 
Гэ та сфар мі ра ва ла між на род ны ры нак, на якім ва лю ты маг лі 
аб мень вац ца па сва бод ных кур сах. Трэй да ры, якія пра цу юць 
на рын ку «Фо рэкс», імк нуц ца вы зна чыць, ку ды пой дзе кошт 
той ці ін шай ва лю ты, і здзейс ніць здзел ку на куп лю або на 
про даж. Свае ра шэн ні трэй да ры пры ма юць на асно ве ана лі зу 
ўсіх фак та раў, што да зва ляе ім вы зна чаць кі ру нак ру ху кош-
таў больш дак лад на. Пры гэ тым за ра біць на «Фо рэк се» мож на 
як на па дзен ні ца ны ва лю ты, так і на яе рос це.

СТАЎ КІ АРЭНД НА ГА ДЗЯРЖ ЖЫЛ ЛЯ БУ ДУЦЬ 
НА ПА ЛО ВУ ТАН НЕЙ ШЫЯ ЗА РЫ НАЧ НЫЯ

Ра ні цай 9 ве рас ня ў Грод не кі роў ца 
аў та ма бі ля «Се ат Ібі ца» не спра віў ся 
з кі ра ван нем, вы ехаў на пры пы нак 
гра мад ска га транс пар ту і збіў дзвюх 
жан чын, якія ча ка лі транс парт. 

Ад на з жан чын ад атры ма ных траў маў 
па мер ла на мес цы, дру гая з ця лес ны мі 
па шко джан ня мі да стаў ле на ў баль ні цу. 
Яе жыц цё зна хо дзіц ца па-за не бяс пе кай. 
Сам ві ноў нік ДТЗ не атры маў бач ных 
ця лес ных па шко джан няў.

Упраў лен не След ча га ка мі тэ та Бе-
ла ру сі па Гро дзен скай воб лас ці за вя ло 
кры мі наль ную спра ву па фак це ДТЗ. Па-
коль кі кі роў ца зна хо дзіў ся ў ста не нар-
ка тыч на га ап'я нен ня, ён шпі та лі за ва ны 
ў баль ні цу і ўтрым лі ва ец ца пад кан во ем. 
Уста ноў ле на, што за тры ма ны, яко му ў 
каст рыч ні ку споў ніц ца 19 га доў, ра ней 
не пры цяг ваў ся да кры мі наль най і ад мі-
ніст ра цый най ад каз нас ці. Ён не пра цуе 
і не ву чыц ца, ухі ля ец ца ад пры зы ву на 
служ бу ў вой ска. 

ПРЫ ЧЫ НА АВА РЫІ — 
НАР КО ТЫ КІ?


