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Стар шы ня Мiнск ага абл вы-

кан ка ма Аляк сандр ТУР ЧЫН 

су стрэў ся з прад стаў нi ка мi 

бiз нес-су поль нас цi Мiн скай 

воб лас цi.

Гу бер на тар кан ста та ваў, што 

ле тась унё сак ма ло га i ся рэд ня га 

бiз не су ў ва ла вы рэ гi я наль ны пра-

дукт Мiн шчы ны склаў 36 %, а сё ле-

та до ля пад атко вых па ступ лен няў 

да сяг ну ла 40 %. Ён на га даў, што 

па стаў ле на за да ча ў бу ду чай пя цi-

год цы па вы сiць за ра бот ную пла ту. 

Ме на вi та ад яе ўзроў ню за ле жыць 

даб ра быт гра ма дзян. Але для гэ-

та га не аб ход на ства рыць кан ку-

рэнт ныя ўмо вы. Ра зам з тым без 

эфек тыў най ра бо ты ўсiх га лiн эка-

но мi кi па вы сiць за роб кi жы ха роў 

Мiн шчы ны не маг чы ма. Та му Аляк-

сандр Тур чын за клi каў удзель нi каў 

су стрэ чы, а гэ та кi раў нi кi i за сна-

валь нi кi суб' ек таў гас па да ран ня, 

агу чыць тыя праб ле мы, што iх хва-

лю юць, аб мер ка ваць шля хi iх вы-

ра шэн ня для та го, каб ве даць, як i 

ку ды ру хац ца. Ён па цi ка вiў ся, якая 

да па мо га, пад трым ка не аб ход ная

прад пры маль нi кам з бо ку абл-

 вы кан ка ма, ура да, дзяр жа вы.

Част ка паў на моц тваў — 
Са ве там дэ пу та таў

— Мы як прад стаў нi кi транс-

парт най сфе ры пер шыя су тык-

ну лi ся з праб ле ма мi, звя за ны мi 

з пан дэ мi яй ка ра на вi ру са, — па-

дзя лiў ся з пры сут ны мi за сна валь-

нiк та ва рыст ва з аб ме жа ва най 

ад каз нас цю «Iн тэр транс аў та» 

з Дзяр жын ска га ра ё на Анд рэй 

СМО ЛЯР. — За кры лi ся гра нi цы з 

га лоў ны мi тран зiт ны мi кра i на мi — 

Поль шчай, Ра сi яй, ска ра цiў ся аб' ём 

гру за пе ра во зак. Але ў лю бым 

кры зi се са мае га лоў нае — не пад-

да вац ца па нi цы. Мы са бра лi ка-

лек тыў, рас тлу ма чы лi сi ту а цыю ў 

све це, на прад пры ем стве i пай шлi 

на та кiя ме ры, як знi жэн не за ра-

бот най пла ты i са бе кош ту тэх нi кi 

на 15-20 пра цэн таў. Мы аб зва нi лi 

сва iх парт нё раў i атры ма лi доў га-

тэр мi но выя кант рак ты. Дзя ку ю чы 

гэ тым дзе ян ням уда ло ся па збег-

нуць ска ра чэн ня ра бот нi каў i спы-

 нен ня дзей нас цi прад пры ем ства. 

А  ўжо з пер ша га лi пе ня мы вяр ну лi 

да хо ды на ра ней шы ўзро вень.

Анд рэй Ан то на вiч лi чыць, што 

для бiз не су вель мi важ нае та кое 

пы тан не, як куп ля або доў га тэр мi-

но вая арэн да вы твор чых бу дын каў, 

па мяш кан няў. Не мо жа ад чу ваць 

ся бе спа кой на i плён на пра ца ваць 

прад пры маль нiк, якi атры маў не-

ру хо масць у арэн ду на не пра цяг лы 

час. «Мы ха це лi на быць учас так у 

1,5 гек та ра, на якiм ра ней мес цi-

ла ся прад пры ем ства. Ды гэ та бы-

ла аб лас ная ўлас насць, за якую

нам вы ста вi лi ца ну 300—500 ты сяч

до ла раў. Ас фальт на гэ тай тэ ры-

то рыi прый шоў у не пры год насць, 

бу дын кi прак тыч на раз ва лi лi ся. Iх 

пра сцей бы ло знес цi, чым ра ман-

 та ваць. А гэ та яшчэ 100—200 ты сяч

до ла раў да дат ко ва», — рас ка заў 

Анд рэй Смо ляр. Кi раў нiк вы ка заў 

пра па но ву, што ў та кiх сi ту а цы ях 

трэ ба да ваць шы рэй шыя паў на-

моц твы мяс цо вым ула дам, каб яны 

маг лi са ма стой на пры маць ра шэн-

нi па пэў ных пы тан нях.

— Мы ад да лi част ку паў на моц-

тваў Мiнск аму аб лас но му Са ве ту 

дэ пу та таў. Гэ тыя пы тан нi — прэ-

ра га ты ва ра ён ных Са ве таў дэ пу-

та таў, якiя прак тыч на рас па ра-

джа юц ца сва ёй улас нас цю. Ка лi 

яны пры ня лi ра шэн не (а дэ пу-

та ты пра га ла са ва лi за яго), каб 

ад даць зям лю, ня вы ка ры ста ную 

ма ё масць бяс плат на або за ад ну 

ба за вую ве лi чы ню, то гэ та не па-

вiн на пад вяр гац ца су мнен ню, — 

кан ста та ваў гу бер на тар. — Гэ та 

да ты чыц ца не толь кi аб лас ной, 

але i рэс пуб лi кан скай улас нас цi. 

На мес цах лепш ве да юць прад-

пры маль нi каў, iх маг чы мас цi. Ка лi 

год-дру гi мы не пры ма ем ра шэн-

не па ней кiм пы тан нi, у iн вес та ра 

знi кае жа дан не зай мац ца тым цi 

iн шым бiз не сам.

Аляк сандр Тур чын пры вёў прык-

лад з Лю бан ска га ра ё на. Прад-

пры маль нiк да вёў да ла ду пус ты 

бу ды нак ста лоў кi i ад крыў там ка-

вяр ню. Але не за ха ваў фар маль-

нас цi — за мест за яў ле ных 20 но-

вых ра бо чых мес цаў ства рыў 18. 

Дэ пу та ты вы ра шы лi пра доў -

жыць яму тэр мi ны вы ка нан ня. Але 

аб лас ны ка мi тэт дзярж кант ро лю 

аба вя заў яго ўсё вяр нуць ра ё ну, бо 

не бы лi вы ка на ны ўмо вы да га во ра. 

«Я на пi саў лiст Ле а нi ду Ан фi ма ву 

(бы лы стар шы ня Дзярж кант ро лю), 

дзе па ве да мiў, што ёсць ра шэн не 

ра ён на га Са ве та дэ пу та таў, якое 

ён пад тры маў», — ад зна чыў Аляк-

сандр Тур чын.

Са страт ны мi 
прад пры ем ства мi 
раз вiт вац ца

За сна валь нiк та ва рыст ва з аб-

ме жа ва най ад каз нас цю «Аман тыс-

Мед» з Ла гой ска га ра ё на Ула дзi мiр 

Ада мо вiч па сва iм ра ё не ба чыць, 

што пры ват ныя прад пры ем ствы 

пра цу юць эфек тыў ней, чым дзяр-

жаў ныя. На яго дум ку, у дзяр жаў-

ных для гэ та га не да стат ко ва сты-

му лу. Пры ват ная ўлас насць больш 

пра дук цый ная, пра грэ сiў ная.

— Для мя не га лоў нае пы тан-

не — эфек тыў насць прад пры ем-

ства: не важ на, якой яно фор мы 

ўлас нас цi, — рэ зю ма ваў гу бер на-

тар. — «Бе ла русь ка лiй», Бе лАЗ 

па вiн ны за ста вац ца ў дзяр жаў най 

улас нас цi. Я не ра зу мею, для ча го 

iх пра да ваць, з якой мэ тай? Каб 

по тым кан ку рэн ты iх пры кры лi? 

Што да ты чыц ца ся рэд нiх i ма лых 

дзяр жаў ных прад пры ем стваў, якiя 

страт на пра цу юць на пра ця гу шэ-

ра гу га доў, то з iмi трэ ба спа кой на 

раз вiт вац ца. I Мiн ская воб ласць — 

прык лад та го, як мно гiя суб' ек ты 

гас па да ран ня ста лi пры ват ны мi i 

эфек тыў ны мi.

Сты му лы для 
кi раў нi коў гас па да рак

Удзель нi кi су стрэ чы за кра ну лi i 

тэ му за ра бот най пла ты кi раў нi коў 

сель гас ар га нi за цый. На iх дум ку, 

па трэб ны ма тэ ры яль ныя сты му лы, 

каб тыя ме лi ма ты ва цыю i iн та рэс 

вы вес цi гас па дар кi на вы шэй шы 

ўзро вень раз вiц ця.

Бяс спрэч на, без кi раў нi ка нi чо-

га не маг чы ма зра бiць, па га дзiў ся 

з пры сут ны мi Аляк сандр Тур чын. 

Ця пер зар пла та кi раў нi ку да ец ца 

ад па вед на ка э фi цы ен ту су ад но-

сiн ся рэд няй за ра бот най пла ты 

на прад пры ем стве. Чым яна вы-

шэй шая, тым боль шы бу дзе ка-

э фi цы ент. За тым мож на ўвес цi 

сiс тэ му бо ну саў у за леж нас цi ад 

пры быт ку. Пас ля гэ та га на чар-

зе — удзел у ак цы я нер ным ка пi та-

ле. На прык лад, мож на вы дзе лiць 

25 % ак цый.

Знi зiць пра цэнт ныя 
стаў кi па крэ ды тах

Праб ле му вы со кiх крэ дыт ных 

ста вак за кра нуў ды рэк тар та ва-

рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас-

цю «За вод ме та ла кан струк цый 

«Эта лон» Ба ры саў ска га ра ё на

Сяр гей Кот. Ён на га даў, што па вя-

лi чыць за роб кi маг чы ма за кошт 

па вы шэн ня пра дук цый нас цi пра-

цы. А для гэ та га прад пры ем ствам 

не аб ход ны но выя су час ныя тэх на-

ло гii, аб ста ля ван не. Ды на быць яго 

прак тыч на не маг чы ма з пры чы ны 

вы со кiх крэ дыт ных пра цэнт ных 

ста вак. У бе ла рус кiх руб лях яны 

скла да юць пад 14 %, у ва лю це да 

6 %.

Акра мя та го, бан кi вы дзя ля юць 

крэ ды ты для бу даў нiц тва но вых 

па мяш кан няў пад за лог, якi да ся-

гае двух мiль ё наў до ла раў. Дзе iх 

узяць?

Сяр гей Кот пра па на ваў вы дзя-

ляць крэ дыт ныя рэ сур сы пад за лог 

iс ну ю чых пло шчаў i не ру хо мас цi. 

Бан кi маг лi б вы да ваць крэ ды ты 

для ўзвя дзен ня но вых па мяш кан-

няў са стаў кай да 1 %. У гэ тым 

вы пад ку прад пры ем ствы змо гуць 

iх хут ка вяр нуць.

— Вы гад ней бу да вац ца за ва-

лют ныя крэ ды ты, бо бе ла рус кi ру-

бель трэ ба кан вер та ваць на бiр жы, 

што цяг не за са бой не зу сiм доб-

рыя на ступ ствы. Што да ты чыц ца 

крэ ды та ван ня пад бу даў нiц тва 

па мяш кан няў, у най блi жэй шы час 

бу дзем аб мяр коў ваць гэ тае пы тан-

не з прэм' ер-мi нiст рам або Прэ-

зi дэн там, — за пэў нiў Аляк сандр 

Тур чын.

Агу чы лi ўдзель нi кi су стрэ чы i 

шмат iн шых праб лем. Яны бу дуць 

вы ву ча ны, пра ана лi за ва ны, сiс тэ-

ма ты за ва ны для пры няц ця ад па-

вед ных ра шэн няў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Праб ле мы i ра шэн нiПраб ле мы i ра шэн нi

МА ЛЫ I СЯ РЭД НI БIЗ НЕС — 
ЛА КА МА ТЫЎ ЭКА НО МI КI

Што пе ра шка джае яго ру ху?

Ка лiсь цi ў Ма гi лё ве на ву лi цы Бол-

дзi на пра ца ва ла вель мi па пу ляр ная 

кра ма ад ААТ «Ма гi лёў са юзд рук», 

i бы ло шка да, ка лi яна пе ра еха ла. 

I вось на рэш це ма га зiн вяр нуў ся, 

пры чым пад ну ма рам 1 i з iнт ры гу-

ю чай наз вай — «Пер шая па ла са».

— Вель мi шмат бы ло па жа дан няў, каб 

мы ад кры лi тут сваю кра му, — ка жа яе 

за гад чы ца На тал ля ФРЫ ГI НА. — I за раз 

лю дзi нам удзяч ныя за гэ та.

Кра ма на Бол дзi на са праў ды ўтуль-

ная. Пры ваб нас цi ёй да дае ды зайн у бе-

ла рус кiм сты лi. На па лi чках шы ро кi вы бар 

пе ры я дыч ных вы дан няў, шмат лi та ра ту-

ры на род най мо ве — усё зна хо дзiц ца 

ў воль ным до сту пе, мож на ўзяць у ру кi, 

па гар таць. Акра мя гэ та га, вя лi кi вы бар 

канц та ва раў, су ве нiр най пра дук цыi, ба-

ка лей ных та ва раў.

— «Пер шая па ла са» — гэ та на ша пер-

шая лас таў ка, пла ну ем ства рыць сет ку 

крам пад та кой наз вай, — ка жа ды рэк-

тар ААТ «Ма гi лёў са юзд рук» Але на 

КО ТА ВА. —Трэ ба ад па вя даць су час нас цi 

i iмк нуц ца аб слу гоў ваць па куп нi ка пры-

го жа i цы вi лi за ва на. Тыя ж кi ёс кi — гэ та 

ўча раш нi дзень. Па куп нi ка такое больш 

не за да валь няе. Пра ца ваць з кi ёс кам не 

вель мi зруч на, а ў спа жыў ца ня ма маг-

чы мас цi аца нiць на леж ным чы нам та вар. 

Iн шая справа — па вiль ён: тут спа жыў цы 

вы бi ра юць та вар са ма стой на, мо гуць на-

ват вы пiць ка вы. У бу ду чым ха це ла ся б 

за мя нiць кi ёс кi па вiль ё на мi.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Доб рая на вi наДоб рая на вi на

У «МА ГI ЛЁЎ СА ЮЗД РУ КУ» —
НО ВЫ ФАР МАТ
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