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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Чвэрць з гэ тай ка тэ го рыі, па ацэн ках 

Мінп ра цы, — ма ла дыя лю дзі 16—29 га доў. 
А кож ны шос ты бес пра цоў ны зна хо дзіц ца ў 
пе рад пен сій ным уз рос це.

Амаль па ло ва тых, хто ста іць на ўлі ку 
(44 пра цэн ты), — зволь не ныя ра бот ні кі. Але 
да лё ка не ўсе стра ці лі мес ца праз ма дэр ні-
за цыю. Ста тыс ты ка па каз вае, што лю дзей у 
тры ра зы час цей зваль ня юць за па ру шэн не 
дыс цып лі ны на прад пры ем стве (у тым лі ку 
за п'ян ства), чым у су вя зі са ска ра чэн нем 
шта ту (та кіх бес пра цоў ных 6 і 2 пра цэн ты 
ад па вед на). Кож ны чац вёр ты не за ня ты бе-
ла рус сы шоў па па гад нен ні ба коў, 6 пра цэн-
таў ска са ва лі кант ракт па ўлас ным жа дан ні. 
Бы лых ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
ся род не за ня тых гра ма дзян — 0,8 пра цэн-
та.

Лю дзі, якія доў гі час ні ку ды не ўлад коў ва-
лі ся, скла да юць чвэрць ад агуль най коль кас-
ці бес пра цоў ных. Яшчэ тры пра цэн ты — асо-
бы, што вяр ну лі ся з мес цаў па збаў лен ня во лі 
і ля чэб на-пра цоў ных пра фі лак то ры яў.

Больш за тры пра цэн ты бес пра цоў ных — 
гэ та вы пуск ні кі школ, ка ле джаў і ўні вер сі тэ-
таў. Ка лі ка заць уво гу ле пра аду ка цый ны 
ўзро вень не за ня тых гра ма дзян, то тра ці на з 
іх скон чы ла толь кі 11 кла саў шко лы. Столь кі 
ж ма юць пра фе сій на-тэх ніч ную аду ка цыю. 
До ля бес пра цоў ных з дып ло мам уні вер сі тэ-
та — 13 пра цэн таў.

Ці шмат не за ня тых бе ла ру саў па лі чы лі 
ся бе дар ма е да мі? Па ін фар ма цыі Мі ніс тэр-
ства па па дат ках і збо рах, на па ча так го да 

ў гэ тым пры зна лі ся 420 гра ма дзян — менш 
за 1 пра цэнт усіх бес пра цоў ных.

Пра цуй це за два іх! 
Але за тыя ж гро шы

Ка го час цей зваль ня юць у кры зіс? У пер-
шую чар гу кам па ніі эка но мяць на рэ кла ме. 
Спе цы я ліс ты, якія зай ма юц ца пад бо рам 
пер са на лу, так са ма не ў ца не, бо, ві да воч-
на, по шук но вых кад раў пры пы ня ец ца. Ка лі 
на прад пры ем стве пра цуе не каль кі бух гал-
та раў, то ад част кі з іх ад маў ля юц ца, каб 
па вя лі чыць за ро бак га лоў на му бух гал та ру, 
які ўсё роў на па трэб ны.

Ска ра ча юць так са ма эка на міс таў і юрыс-
таў. За мест та го, каб тры маць гэ тых спе цыя-
яліс таў у шта це на па ста ян най асно ве, кам-
па ніі прос та звяр та юц ца ў спе цы я лі за ва ныя 
фір мы. Уво гу ле, усё, што мож на, ад да ец ца 
на аў тсор сінг.

Па сло вах ды рэк та ра кад ра ва га агенц-
тва «Ка лек цыя ад крыц цяў» Іры ны ШАТ-
КОЎ СКАЙ, у кры зіс ныя ча сы па пу ляр ны 
на ступ ны ва ры янт: най маль нік зваль няе 
не каль кі ча ла век і на за ме ну бя рэ ад на го, 
які бу дзе вы кон ваць ад ра зу ўсе за да чы.

— У ад ным спе цы я ліс це спра бу юць за-
ся ро дзіць як ма га больш на вы каў і кам пе-
тэн цый. Ме на ві та гэ та важ на для пра ца-
даў цы, — ка жа экс перт. — По шук но вых 
су пра цоў ні каў іс нуе, але ча ла ве ка, які б 
ад па вя даў ця пе раш нім за пы там кам па ніі, 
вель мі скла да на знай сці. Най маль нік хо ча 

ба чыць ней кае рэд кае спа лу чэн не во пы ту, 
аду ка цыі, ве дан ня мо ваў.

Пад бор пер са на лу ска ра ча ец ца ў бу даў-
ні чых кам па ні ях. Ра дзей з'яў ля юц ца ва кан-
сіі ад вы твор чых прад пры ем стваў. «Кры зіс 
ад біў ся на ўсіх сфе рах, ка лі шчы ра. Ка лі 
ка заць, ка го не за кра ну ла, то толь кі, на пэў-
на, ІТ-га лі ну. Маг чы ма, у роз ніч ным ганд лі 
сі ту а цыя з пра ца ўлад ка ван нем кры ху ляг-
чэй шая. А так — усю ды скла да на», — ка-
мен туе Іры на Шат коў ская.

Сі ту а цыя на рын ку пра цы мя ня ец ца з 
кож ным тыд нем. У пер шых чыс лах го да, як 
і ле тась, бы ло за ціш ша. З мі ну ла га тыд ня 
ак тыў насць з бо ку кам па ній ужо па вы ша ец-
ца. Яны па чы на юць пра ца ваць і ана лі зу юць, 
ка го ім не ха пае.

— Раз мо ва не ідзе пра тое, што ўво гу ле 
ні я кую пра цу не маг чы ма знай сці, — ад зна чае 
экс перт. — Але ад шу каць доб рую ва кан сію 
па спе цы яль нас ці і з та кім жа акла дам, які 
быў на па пя рэд нім мес цы, вель мі скла да на.

Вось, на прык лад, пра па но вы на мес ца 
юрыс кон суль та (ад на з най больш па пу ляр-
ных спе цы яль нас цяў у су іс каль ні каў). У па-
датко вую ін спек цыю ад на го з ра ё наў Мін ска 
га то вы пры няць во пыт на га ра бот ні ка. Але 
толь кі на час дэ крэт на га водпуску ін ша га 
су пра цоў ні ка і толь кі на 3,5 міль ё на ў ме сяц. 
Юрыс та шу ка юць і ў ста ліч ны му зей. Праў да, 
на па ло ву стаў кі. І за ро бак уся го 1 міль ён.

Мно гія бес пра цоў ныя раз гля да юць ва-
кан сію груз чы ка, якая не ка лі лі чы ла ся 
вы со ка аплат най (асоб ныя фір мы абя ца лі 
9 міль ё наў у ме сяц, і гэ та не мя жа). Ця пер 
жа пра па но вы ад най маль ні каў вель мі сціп-
лыя. Боль шасць кам па ній не га то ва пла ціць 
вы шэй за 5 міль ё наў, а не ка то рыя і ўво гу ле 
апус ка юць план ку да 2,5.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

РЭ КЛА МА — СПРА ВА ЗА ТРАТ НАЯ

Ці шмат не за ня тых бе ла ру саў 
па лі чы лі ся бе дар ма е да мі? 
Па ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах, на па ча так 
го да ў гэ тым пры зна лі ся 
420 гра ма дзян — менш за 1 пра цэнт 
усіх бес пра цоў ных.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  ��

МЗС: МЫ 
ПРЫ ТРЫМ ЛІ ВА ЕМ СЯ 
ПА ЛІ ТЫ КІ «АД НА ГО 
КІ ТАЯ»

Прэс-служ ба дып ла ма тыч на га ве дам ства на-
шай кра і ны аб на ро да ва ла за яву ў су вя зі з рэ-
гі я наль ны мі вы ба ра мі ў Тай ва ні, што прай шлі 
ў мі ну лыя вы хад ныя.

«Ад зна ча ю чы факт рэ гі я наль ных вы ба раў у Тай-
ва ні, якія ад бы лі ся 16 сту дзе ня 2016 го да, Мі ніс тэр-
ства за меж ных спраў па цвяр джае цвёр дую па зі цыю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры трым лі ван ня па лі ты кі «ад-
на го Кі тая», — га во рыц ца ў за яве, — і пры знан ня 
ўра да КНР адзі ным за кон ным ура дам, які прад стаў-
ляе ўвесь Кі тай, а Тай ва ня — не ад' ем най част кай 
тэ ры то рыі Кі тая».

Згод на з апуб лі ка ва най ін фар ма цы яй, ука за-
ная па зі цыя на шай дзяр жа вы за ма ца ва на ў шэ ра-
гу двух ба ко вых бе ла рус ка-кі тай скіх па гад нен няў і 
ў Су мес най дэк ла ра цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Кі-
тай скай На род най Рэс пуб лі кі аб да лей шым раз віц-
ці і па глыб лен ні ад но сін усе ба ко ва га стра тэ гіч на га 
парт нёр ства, пры ня тай у маі 2015 го да. У за яве пад-
крэс лі ва ец ца, што на ша кра і на «вы сту пае за мір нае 
эва лю цый нае раз віц цё су вя зяў па між бе ра га мі Тай-
вань ска га пра лі ва».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

�

Гэ ты мі дня мі Мі ніс тэр ства 
фі нан саў кра і ны аб' яві ла аб 
па чат ку рэа лі за цыі на сель-
ніц тву без да ку мен тар ных 
аб лі га цый, на мі на ва ных у 
за меж най ва лю це (до ла ры) 
са стаў кай пра цэнт на га да-
хо ду ў па ме ры 5,5%.

Дэ бют ны вы пуск вір ту аль ных 
каш тоў ных па пер Мін фін ар га-
ні зоў ваў ле тась з 22 чэр ве ня па 
31 снеж ня.

Прэс-служ ба міністэрства па-
ве дам ляе, што гэ тыя каш тоў ныя 
па пе ры бу дуць пра па ноў вац ца 
лю дзям на пра ця гу больш сур'-
ёз на га тэр мі ну — з 15 сту дзе ня 
да 12 каст рыч ні ка. Та кія вір ту-
аль ныя аб лі га цыі іс тот на ад роз-
ні ва юц ца ад звы чай ных па пя ро-
вых, бо з'яў ля юц ца без да ку мен-
тар ны мі ў вы гля дзе за пі саў па 
ра хун ках «дэ по». Аб' ём вы пус ку 
гэ тых каш тоў ных па пер скла дае 
100 млн до ла раў. Про даж ажыц-
цяў ля ец ца шля хам раз мя шчэн ня 
на пля цоў цы ак цы я нер на га та-
ва рыст ва «Бе ла рус кая ва лют на-
фон да вая бір жа». Аб про да жы 
гэ тых каш тоў ных па пер ця пер 
аб' яві ла ад на з най буй ней шых 
фі нан са вых уста ноў — Бе ла-
рус банк.

Са лід ная каш тоў насць
Пер шыя дзяр жаў ныя доў га-

тэр мі но выя аб лі га цыі з пра цэнт-
ным да хо дам бы лі пра па на ва ны 
на сель ніц тву ме на ві та ў вы гля-
дзе каш тоў ных па пер на па пя-
ро вым нось бі це. Та ды маг чы ма 
бы ло на быць па доб ныя па пе ры 
кош там за 200, 1000 і 5000 до-

ла раў. Ва лют ныя аб лі га цыі да-
ва лі ся на прад' яў ні ка, а бан кі не 
па тра ба ва лі ад клі ен таў ні я кіх 
да ку мен таў. Сён ня дзяр жаў ныя 
аб лі га цыі, на мі на ва ныя ў за меж-
най ва лю це, пра па ну юц ца ўжо 
для VІP-клі ен таў з гра шы ма, 
бо на мі наль ная ца на ад ной та-
кой каш тоў най па пе ры скла дае 
5 ты сяч до ла раў. Згод на з умо-
ва мі вы пус ку, тэр мін аба ра чэн ня 
аб лі га цый скла дае 586 дзён, а 
да тай іх па га шэн ня з'яў ля ец ца 
23 жніў ня 2017 го да. Купля дзяр-
жаў ных ва лют ных аб лі га цый 
пры іх пер ша сным раз мя шчэн ні 
ажыц цяў ля ец ца толь кі ў ва лю це 
на мі на лу (до ла ры ЗША).

Па трэ бен паш парт
На сва ім сай це Бе ла рус банк 

раз мяс ціў ал га рытм на быц ця та-
кіх аб лі га цый. Па куп ні ком мо жа 
быць гра ма дзя нін на шай дзяр-
жа вы, а так са ма і не рэ зі дэнт 
Бе ла ру сі. Га лоў нае — мець ва-
лют ныя срод кі і вы ка наць ад па-
вед ны ме ха нізм пра цэ дур.

Па-пер шае, клі ен ту не аб ход-
на за клю чыць з бан кам да га вор 
на ад крыц цё ра хун ку «дэ по» 
(для ўлі ку, за хоў ван ня і ажыц-
цяў лен ня апе ра цый з дзяр жаў-
ны мі аб лі га цы я мі). По тым ра-
зам з паш пар там і ад па вед най 
ан ке тай ад крыць та кі ра ху нак. 
На дру гім эта пе не аб ход на за-
клю чыць з бан кам да га вор на 
ад крыц цё бя гу чых (раз лі ко вых) 
бан каў скіх ра хун каў і ад крыць іх. 
Ра ху нак у за меж най ва лю це па-
трэ бен для на быц ця дзяр жаў ных 
аб лі га цый, атры ман ня вы плат па 

іх пра цэнт на га да хо ду, на мі на лу 
аб лі га цыі пры яе па га шэн ні, а 
ра ху нак у бе ла рус кіх руб лях — 
для вы пла ты ка мі сій і ўзна га ро-
джан няў бан ку, ін шых пла ця жоў. 
Так са ма клі ент па ві нен за клю-
чыць з бан кам да га вор ка мі сіі 
для на быц ця дзяр жаў ных аб лі га-
цый у сіс тэ ме ААТ «Бе ла рус кая 
ва лют на-фон да вая бір жа» праз 
здзел ку куп лі-про да жу.

Пла та за за клю чэн не да га во-
ра на бро кер скае аб слу гоў ван не 
ў бан ку каш туе 110 ты сяч руб-
лёў, а ка мі сій ны збор ад здзяйс-
нен ня здзел кі скла дзе 0,01% ад 
су мы здзел кі, але не менш за 
15 до ла раў.

Бро кер скія па слу гі па на быц-
ці ва лют ных аб лі га цый так са ма 
аказ вае ўні тар нае прад пры ем-
ства «АСБ Бро кер», якое ўва-
хо дзіць у склад хол дын гу ААТ 
«ААБ Бе ла рус банк».

Раз на тры ме ся цы — 
без на яў ны мі

Згод на з умо ва мі вы пус ку, 
да ход па гэ тых па пе рах вы-
плач ва ец ца адзін раз у тры ме-
ся цы. Ка лі без да ку мен тар ныя 
аб лі га цыі на бы ва юц ца клі ен та-
мі ў блі жэй шы час, то да ход па 
пер шым пра цэнт ным пе ры я дзе 
атрым лі ва ец ца 15 кра са ві ка 
2016 го да, па дру гім пе ры я-
дзе — 15 лі пе ня 2016-га, па трэ-
цім — 19 каст рыч ні ка 2016-га, 
па чац вёр тым — 18 сту дзе ня 
2017-га, па пя тым — 19 кра са ві ка 
2017-га, па шос тым — 19 лі пе ня 
2017-га, а па сё мым — 23 жніў ня 
2017 го да. Да ход па аб лі га цы ях 

і гра шо выя срод кі ад па га шэн ня 
аб лі га цый за ліч ва юц ца ў без на-
яў ным па рад ку на ра хун кі фі зіч-
ных асоб, ад кры тыя ў ААТ «ААБ 
Бе ла рус банк».

За ле галь ныя гро шы 
і без па дат каў

Для атры ман ня пра фе сій на-
га ка мен та рыя на конт ню ан саў 
на быц ця гэ тых аб лі га цый рэ дак-
цыя звяр ну ла ся да спе цы я ліс таў 
пла цеж най сіс тэ мы «БЕЛ КАРТ». 
У прэс-служ бе сіс тэ мы нам па-
ве да мі лі, што бан кі не бу дуць па-
тра ба ваць у сва іх клі ен таў дэк-
ла ра цыю аб па хо джан ні гро шай, 
ад нак ін фар ма цыя аб здзел цы 
з ва лют ны мі аб лі га цы я мі бу-
дзе на кі ра ва на ў пад атко вую 
ін спек цыю. Не, да ход, які атры-
мае фі зіч ная асо ба ад ва лют най 
аб лі га цыі, па дат кам не аб кла да-
ец ца. Прос та пад атко вая ін спек-
цыя мо жа спы таць у ча ла ве ка, 
дзе ён узяў та кія гро шы.

Дру гое слуш нае пы тан не 
да ты чыц ца па дат ка аб кла дан-
ня та кіх да хо даў. Вя до ма, што 
сё ле та з пер шых дзён кра са-
ві ка да хо ды фі зіч ных асоб па 
ва лют ных дэ па зі тах аб кла да-
юц ца па да ход ным па дат кам, 
ка лі гро шы клі ен таў пра ля жа лі 
ў бан ку менш за два га ды. Дык 
вось, у прэс-служ бе Бе ла рус-
бан ка нам па ве да мі лі, што да-
хо ды клі ен таў ад без да ку мен-
тар ных аб лі га цый па дат кам не 
аб кла да юц ца.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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ДА ДАТ КО ВЫЯ МЕ РЫ 
ДЛЯ БА РАЦЬ БЫ 

З IЛ ЖЭ ПРАД ПРЫ МАЛЬ НIЦ КI МI 
СТРУК ТУ РА МI

Эфек тыў насць про цi дзе ян ня дзей нас цi лжэ-
прад пры маль нiц кiх струк тур у Бе ла ру сi па вы-
сiц ца. Гэ та пра ду гле джа на ва ўка зе №14 «Аб 
да дат ко вых ме рах па па пя рэ джан нi не за кон-
най мi нi мi за цыi сум па дат каў», якi Прэ зi дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пi саў 19 сту дзе ня, 
па ве да мi ла прэс-служ ба кi раў нi ка дзяр жа вы.

Пра ду гле джа ныя ўка зам ме ры за сна ва ны вы-
ключ на на пра ва вых, праз рыс тых i зра зу ме лых бiз-
нес-су поль нас цi пра вi лах. Да ку мен там уно сяц ца 
змя нен нi ва ўказ ад 23 каст рыч нi ка 2012 го да №488 
«Аб не ка то рых ме рах па па пя рэ джан нi не за кон най 
мi нi мi за цыi сум пад атко вых аба вя за цель стваў». Так, 
за ма цоў ва ец ца ме ха нiзм са ма стой на га па дат ка аб-
кла дан ня суб' ек та мi прад пры маль нiц кай дзей нас цi 
гас па дар чых апе ра цый з iл жэ струк ту рай па прад пi-
сан нi ор га на фi нан са вых рас сле да ван няў Ка мi тэ та 
дзяр жаў на га кант ро лю. Пры гэ тым прад пi сан не па-
вiн на змя шчаць ука зан не на кан крэт ныя пер ша сныя 
ўлi ко выя да ку мен ты, якiя ад люст роў ва юць гас па-
дар чыя апе ра цыi, пра ве дзе ныя ў пе ры яд ра бо ты з 
iл жэ струк ту рай.

У ад па вед нас цi з ука зам №14 суб' ек ты гас па-
да ран ня, якiя вы ка на лi прад пi сан нi i доб ра ах вот на 
за пла цi лi па да ткi, бу дуць вы зва ляц ца ад ад мi нiст-
ра цый най ад каз нас цi.

Пра ду гле джа ны так са ма ме ры па за бес пя чэн нi 
аба ро ны пра воў i за кон ных iн та рэ саў суб' ек таў прад-
пры маль нiц кай дзей нас цi. Раз мо ва iдзе аб маг чы-
мас цi аб скар джан ня, у тым лi ку ў су дзе, скла дзе на га 
ад нос на лжэ струк ту ры за клю чэн ня i аў та ма тыч на га 
ану ля ван ня вы не се на га ў ад рас яе контр аген та прад-
пi сан ня, ка лi па яго змес це бу дуць прад стаў ле ны 
пя рэ чан нi.

Для за бес пя чэн ня комп лекс нас цi пра ва во га рэ-
гу ля ван ня ўно сяц ца так са ма да паў нен нi i змя нен-
нi ва ўказ ад 16 каст рыч нi ка 2009 го да №510 «Аб 
удас ка на лен нi кант роль най (на гляд най) дзей нас цi 
ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь». Яны да ты чац ца па рад ку i 
пад стаў на зна чэн ня па за пла на вых пра ве рак суб' ек-
таў, уклю ча ных у рэ естр, або iх контр аген таў. Пры 
гэ тым уклю чэн не ў рэ естр або на яў насць звес так аб 
фак тах пра вя дзен ня здзе лак з уклю ча ны мi ў рэ естр 
суб' ек та мi бу дзе з'яў ляц ца пад ста вай для ад ня сен ня 
да вы со кай гру пы ры зы кi для пла на вых пра ве рак.

Указ №14 ус ту пае ў сi лу праз тры ме ся цы з дня 
яго афi цый на га апуб лi ка ван ня.

Выдавецкі дом «Звязда» вы каз вае шчырыя 
спа чу ван ні на чаль ні ку сак ра та ры я та Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Юр ке віч Га лі не Іва наў не ў су вя зі 
з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю 
БАЦЬ КІ.

Са вет Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні 
на чаль ні ку сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Юр ке віч Га лі не Іва наў не ў су вя зі з на пат каў-
шым яе вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Гра шо вы каль ку ля тарГра шо вы каль ку ля тар  ��

БЕЗ ДА КУ МЕН ТАР НЫЯ АБ ЛІ ГА ЦЫІ — 
ДУБЛЬ ДВА

ДА ХОД АД ГЭ ТЫХ КАШ ТОЎ НЫХ ПА ПЕР ПА ДАТ КАМ НЕ АБ КЛА ДА ЕЦ ЦА


