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КАЛI ВЫШЫНЯ
МАЕ ЗНАЧЭННЕ,

 Шануй сваё

IМIДЖ КРАIНЫ — СКЛАДНIК ЭКСПАРТУ

цi Выбiраем елку
Мiнiстэрства лясной гаспадаркi абвясцiла сярэднiя
цэны на навагоднiя дрэвы, якiя хутка прапануюць пакупнiкам елачныя кiрмашы.
Паводле iнфармацыi прэс-службы, жывы сiмвал галоўных
зiмовых свят вышынёй да 1 метра ў Брэсцкай вобласцi будзе
каштаваць у сярэднiм 39,7 тысячы рублёў, у Вiцебскай — 60
тысяч, у Гомельскай — 48,4 тысячы, Гродзенскай — 50 тысяч, у Мiнскай — 44,4 тысячы, у Магiлёўскай вобласцi — 37
тысяч рублёў.
Кошт елкi i сасны вышынёй ад 1,01 метра да 2 метраў
складзе ў сярэднiм па Брэстчыне 50,1 тысячы рублёў, па Вiцебшчыне — 80 тысяч, па Гомельшчыне — 63 тысячы рублёў.
Навагодняе дрэва ў Гродзенскай вобласцi будзе каштаваць
62,3 тысячы, у Мiнскай — 56 тысяч, у Магiлёўскай вобласцi
— 54 тысячы рублёў.
Парадаваць сябе i родных дрэвам вышынёй ад 2,01 метра
да 3 метраў можна будзе: у Брэсцкай вобласцi — у сярэднiм
за 66,1 тысячы рублёў, у Вiцебскай амаль удвая даражэй — за
115 тысяч, у Гомельскай — за 86 тысяч рублёў. Адпаведна,
у Гродзенскай, Мiнскай i Магiлёўскай абласцях гэтыя выдаткi
складуць 86, 70,4 i 83 тысячы рублёў.
Абяцаюць, што елку або сасну вышынёй ад 3,01 метра да
4 метраў можна будзе набыць толькi ў Вiцебскай (180 тысяч
рублёў), Гомельскай (114 тысяч), Магiлёўскай (118 тысяч) i
Мiнскай абласцях (146,9 тысячы рублёў).
Дрэвы, вышыня якiх складзе ад 4,01 метра да 5 метраў,
будуць прадаваць лясгасы Вiцебскай вобласцi — за 300 тысяч рублёў, Гомельскай — за 182 тысячы, Мiнскай — за 241
тысячу, Магiлёўскай — за 345 тысяч рублёў.
Акрамя таго, навагоднiя дрэвы можна будзе набыць i ў ляснiцтвах. Цэны там будуць нiжэйшыя, чым названыя.
Сяргей РАСОЛЬКА.

5–6 снежня ў Мiнску ў чацвёрты
раз пройдзе мiжнародны форум
«Iмiдж Рэспублiкi Беларусь». У
гэты раз асноўны акцэнт будзе
зроблены на выгадах, якiя можна атрымаць дзякуючы развiццю iмiджу гарадоў, рэгiёнаў, галiн, краiны, а таксама на шляхах
дасягнення гэтага развiцця i выгад. Аб чым разважаюць напярэдаднi форуму, пацiкавiўся карэспандэнт «Звязды».

Справа кожнага беларуса
Анатоль АКАНЦIНАЎ, генеральны дырэктар Цэнтра стратэгiчнага
развiцця «Маркетынгавыя сiстэмы»,
арганiзатар форуму, упэўнены, што
«iмiдж краiны заключаецца ў кожным
жыхары рэспублiкi. Чым больш актыўнымi i iнiцыятыўнымi мы будзем, тым
большы эфект атрымаецца». Той жа
думкi прытрымлiваецца Андрэй САВIНЫХ, начальнiк упраўлення iнфармацыi — прэс-сакратар Мiнiстэрства
замежных спраў: «Няма нейкай адной
арганiзацыi, якая адказвае за iмiдж краiны. Усе адказваюць за гэта ў аднолькавай ступенi. Прычым не толькi дзяржаў-

Напрыклад, iмiдж «Кока-колы» колькi
каштуе? Вядома, мы павiнны арыентавацца на канкрэтныя прагматычныя
паказчыкi. Iншае пытанне, што гэта не
павiнна станавiцца самамэтай. Тут жа
яшчэ ставiцца задача фармiравання пазiтыўнага стаўлення да тавараў i паслуг
нашага вырабу. I выразiць гэта «ў штуках прададзенай прадукцыi», на маю
думку, праблематычна». Прэс-сакратар
МЗС таксама кажа, што iдэальнага аб'екта для брэндзiравання нiколi не будзе: «На працягу развiцця трэба будзе
змяняць прыярытэты i кiрункi. Галоўнае
ў iмiджы — гэта не тое, што мы расказваем пра сябе, а тое, што бачаць i чуюць
замежнiкi — людзi iншага менталiтэту i
з iншымi сiстэмамi каштоўнасцяў».

ныя ўстановы, кампанii, але i асобныя
грамадзяне. Нават нашы паводзiны за
мяжой уплываюць на гэта». Увогуле, на
яго думку iмiдж краiны мае прыкладны характар. «Бо ў рэшце рэшт тое, як
паспяхова мы прадаём свае тавары цi
паслугi за мяжой, напрамую залежыць
ад таго, як нас успрымаюць. Таму iмiдж
краiны — гэта складнiк рэпутацыi нашага экспарту».
Прадстаўнiк МЗС звярнуў увагу на
тое, што iнтэрнэт становiцца асноўнай
незалежнай крынiцай iнфармацыi аб
Беларусi. «Таму быў створаны новы iнтэрнэт-праект «Беларусь. Факты». Мы
хочам цiкава i прыцягальна расказваць
пра нашу краiну. I гэта агульная справа.
Мы разглядаем гэты праект як адкрытую пляцоўку, на якую гатовы запрасiць любую грамадскую, прыватную,
дзяржаўную арганiзацыю, што ў стане
ствараць цiкавы, пазiтыўны кантэнт аб
нашай краiне як мiнiмум на дзвюх мовах — рускай i англiйскай».
Дарэчы, выразiць у грашовым эквiваленце цану стварэння iмiджу для
Беларусi Андрэй Савiных не змог: «Сказаць дакладна, колькi грошай пойдзе на
тое, каб стварыць добры iмiдж, цяжка.

Балоты як «цiкавiнка»

Заказнік «Ельня» — самае вялікае балота Еўропы.

 Як нас дураць

У красавiку прадпрымальны мiнчанiн зарэгiстраваў на
сваё iмя прыватнае гандлёвае ўнiтарнае прадпрыемства, якое павiнна было аказваць паслугi па афармленнi i рэгiстрацыi анкет для падачы вiз у замежнае
пасольства. Аднак, як пазней установяць праваахоўнiкi, з мая па верасень нiводнай анкеты так i не было
зарэгiстравана...
Пасля адкрыцця офiса па вулiцы Ракаўскай мiнчанiн наняў
памочнiка па працы з клiентамi, размясцiў рэкламу ў сецiве i
на пад'ездах дамоў, у якой, апроч iншага, абяцалася знiжка
тым, хто прывядзе ў агенцтва сяброў або знаёмых. Неўзабаве пацягнулiся клiенты. Памочнiк прымаў копii дакументаў,
складаў дагавор i атрымлiваў аванс. Агенцтва абяцала цягам
двух месяцаў зарэгiстраваць анкету на пасольскiм сайце, а ў
выпадку невыканання абавязацельстваў — на працягу трох
месяцаў вярнуць грошы. Калi ў пачатку кастрычнiка клiенты
ў чарговы раз, спрабуючы вярнуць свае сродкi, наведалiся ў офiс, высветлiлася, што агенцтва паспешлiва з'ехала.
Нечаканае знiкненне здзiвiла нават суседзяў па офiсе, перад якiмi ў дырэктара i памочнiка агенцтва, як высветлiлася,
былi матэрыяльныя абавязацельствы. У Цэнтральны РУУС
г. Мiнска з заявамi звярнулiся ўжо 26 пацярпелых. Агульная
сума нанесенай iм шкоды — больш за 20 мiльёнаў рублёў.
Праваахоўнiкi лiчаць, што насамрэч пацярпелых можа быць
нашмат больш.
Сяргей РАСОЛЬКА

И З В Е Щ Е Н И Е
Государственное производственное объединение

«Минскстрой»
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ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
объекта «Строительство многоквартирных жилых домов
типовых потребительских качеств №№ 9, 11 (по генплану)
со встроенно-пристроенными помещениями в жилом квартале
в границах ул. Янковского – ул. Горецкого – ул. Проектируемой».
Жилой дом № 11 по генплану» в г. Минске,
опубликованную в газете «Звязда» 4 октября 2013 года:

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС
– 3 сентября 2014 г.
Н.В. Милошевский

Утерянные страховые полисы серии БА №№ 0201740, 0201741,
0205015 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать
недействительными.

В соответствии с условиями договоров срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает о
снижении с 29 декабря 2013 года до 44,0% годовых размера
процентной ставки по договорам срочного банковского вклада
(депозита) «Забота», заключенным до 28.11.2013 года.
Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:), velcom, МТС) –
по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 14.06.2013 № 2,
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«ПАДЗАРАБIЛI»
НА АФАРМЛЕННI ВIЗ

Генеральный директор
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Спецыялiс ты лiчаць, што для замежнiкаў трэба знаходзiць «цiкавiнкi».
Казаць, што ў нас усё унiкальнае —
пройгрышны варыянт, бо так кажуць
усе. Патрэбна нешта, чым i мы можам
ганарыцца, i што для прыезджых будзе
карысным i цiкавым. Напрыклад, Таццяна ТРАФIМОВIЧ, кансультант аддзела
земляў i ландшафтаў упраўлення бiялагiчнай i ландшафтнай разнастайнасцi Мiнпрыроды, сцвярджае: «Больш
за усё, на маю думку, турыстаў у нашай
краiне прываблiвае прырода. Экалагiчны турызм вельмi актыўна развiваецца. Аднак проста прыродай таксама не
прывабiш — патрэбны новыя метады.
Лепш за ўсё працуе на гэта падзейны
турызм, калi людзi прыязджаюць да нас
на пэўнае мерапрыемства. Акрамя таго,
вельмi любяць да нас ездзiць, каб паглядзець на рэдкiх птушак (напрыклад, на
вяртлявую чарацянку). Таксама мы маем шмат прыгожых i ўнiкальных балот.
Тым больш, што яны ў Еўропе амаль
знiшчаны, а ў нас каля 50% засталося ў
натуральным стане. Гэтым таксама трэба карыстацца як адным з козыраў».
Уладзiслаў КУЛЕЦКI



 Фiнансавы выдатнiк
Напрыканцы года Мiнэканомiкi Беларусi ўсё
больш увагi надае плюсам, якiя мы будзем
мець пры атры ман нi
буйных прамых замежных iнвестыцый нашай
краiнай. Налета плануецца прыцягнуць iх у
аб'ёме каля 4,5 млрд
долараў. Сёння мы паспрабуем разабрацца,
якiм чынам гэтыя iнвестыцыi «нараджаюцца» i
на што яны паўплываюць.

Не толькi грошы
Пад прамымi замежнымi iнвестыцыямi (ПЗI) маюць
на ўвазе ўкладанне капiталу
з мэтай набыцця доўгатэрмiновай эканамiчнай цiкавасцi
ў краiне, якая забяспечвае
кантроль iнвестара над аб'ектам размяшчэння капiталу. Такiм чынам, да прамых
замежных iнвестыцый адносяць як першапачатковае набыццё iнвестарам уласнасцi
за мяжой, так i ўсе наступныя здзелкi памiж iнвестарам i прад пры ем ствам, у
якое iн вес ту ец ца ка пi тал.
Асноўнымi формамi прамых
замежных iнвестыцый з'яўляюцца адкрыццё за мяжой
прадпрыемстваў, у тым лiку
стварэнне даччыных кампа нiй або ад крыц цё фi лiялаў, стварэнне сумесных
прадпрыемстваў, набыццё
кантрольнага пакета акцый
прадпрыемстваў краiны-донара i iнш.
Аналiтыкi сусветнай дзелавой супольнасцi ўпэўнены,

ДВАЙНЫ ЭФЕКТ
ЗАМЕЖНЫХ IНВЕСТЫЦЫЙ

што прамыя iнвестыцыi надзвычай выгадныя, паколькi
яны служаць каталiзатарам
развiцця бiзнесу, падтрымлiваюць iнавацыi, прычым не
толькi ў сферы вытворчасцi
тавараў i паслуг, але i ў дачыненнi да новых мадэляў
развiцця бiзнесу, спрыяюць
выхаду прадпрыемстваў на
но выя рын кi, пе ра хо ду на
мiжнародны ўзровень якасцi вытворчасцi i выкарыстанню сучасных тэхналогiй кiравання.
Такiя iнвес тыцыi з'яўляюцца дадатковай крынiцай
сродкаў для абнаўлення i
пашырэння асноўнага капiталу, рэалiзацыi iнвестыцыйных праектаў i праграм, якiя
забяспечваюць ажыўленне i
ўздым эканомiкi, насычэнне
ўнутранага рынку канкурэнтаздольнымi таварамi i паслугамi. Прамыя iнвестыцыi
да па ма га юць ука ра нен ню
пра грэ сiў ных тэх на ло гiй,
ноу-хау, сучасных метадаў
кiравання i маркетынгу; даюць станоўчы эфект з пункту гледжання засваення замежнага вопыту кiравання,
мар ке тын гу i пад рых тоў кi
кадраў. Механiзм прамых iнвестыцый спрыяе засваенню i замацаванню вопыту
функцыянавання рынкавай
эканомiкi, што прыводзiць да
прытоку замежнага капiталу,
дае iнвестару ўпэўненасць у
вяртаннi ўкладзеных сродкаў
з дастатковым прыбыткам i
паскарае фармiраванне ў
краiне iнвес тыцыйнага клiмату, спрыяльнага як для

замежных, так i для айчынных iнвестараў.
З дапамогай такiх iнвестыцый рэальна паскорыць
працэс уключэння эканомiкi
ў сусветную гаспадарку, дасягнуць развiцця эфек тыўных iнтэграцыйных працэсаў,
па спры яць вы ка ры стан ню
пераваг мiжнароднага падзелу i кааперацыi працы.
Акрамя гэтага, такi фiнансавы iнструмент будзе садзейнiчаюць росту занятасцi i павышэнню ўзроўню даходаў
на сель нiц тва, па шы рэн ню
падатковай базы i паскарэнню развiцця галiн i рэгiёнаў.

Плюс павелiчэнне
нацрэзерваў
Згадзiцеся, што 4,5 млрд
долараў — даволi вялiкая
сума для нашай краiны. Айчынныя аналiтыкi ўпэўнены,
што гэта лiчба рэальная. У
наступным годзе толькi каля
2 млрд долараў плануецца
атрымаць за кошт прыватызацыi маёмасцi з удзелам
замежных iнвес тараў. Нагадаю, што цяпер у краiне
сфар мi ра ва ны пе ра лiк з
85 прад пры ем стваў. Пры
гэтым 50 з iх прапануецца
прыватызаваць праз механiзм аўкцыёну, 35 — праз
конкурс. Дзяржаўны камiтэт
па маёмасцi падкрэслiвае
магчымасць у выпадку прыватызацыi гэтых 85 прадпрыемстваў забеспячэння неабход на га ўзроў ню пра мых
замежных iнвестыцый праз
прыватызацыю, — паведамiў

на днях мiнiстр эканомiкi
Мiкалай СНАПКОЎ.
Прыцягненне ПЗI дае эканомiцы двайны эфект, удакладняе пазiцыю эканамiстаў
мiнiстр: «Па-першае — гэта
новыя тэхналогii i адпаведна павышэнне канкурэнтаздольнасцi эканомiкi краiны,
другое — балансiроўка плацежнага балансу», — адзначыў ён.
Прыцягненне адпаведнага
аб'ёму прамых замежных iнвестыцый дазволiць збалансаваць плацежны баланс i
нарасцiць золатавалютныя
рэ зер вы (ЗВР) да ўзроўню 8,5 млрд долараў. Гэта
з'яўляецца найважнейшым
псiхалагiчным фактарам як
для насельнiцтва з пунк ту
гледжання дэвальвацыйных
чаканняў, так i для iнвестара з пункту гледжання ўваходжання ў нашу краiну, дзе
захоўваецца стабiльная фiнансавая сiтуацыя, лiчаць у
Мiнэканомiкi краiны.
На пачатак лiстапада ЗВР
Беларусi ў адпаведнасцi з
метадалогiяй Мiжнароднага валютнага фонду склаў
6,8131 млрд долараў у эквiваленце.
***
Чакаем вашых пытанняў
пра карыстанне грашыма i
ўсё, што з гэтым звязана. Вы
можаце звяртацца на электронны адрас газеты infо@
zvуаzdа.minsk.bу з пазнакай
«для аддзела эканомiкi» цi
па тэлефоне 8 017 292 38 02.
Сяргей КУРКАЧ



