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Усе гро шы — біз не су?
Ме на ві та на та кім фо не 

ства ра ец ца пра ва вая ас но ва 
для дзей нас ці мік ра фі нан са вых 
ар га ні за цый у Бе ла ру сі. Пас-
ля ўзгад нен ня ў Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та пра ект нар ма тыў-
на га да ку мен та па пы тан нях 
пра ва во га рэ гу ля ван ня пра-
да стаў лен ня па зык і дзей нас ці 
мік ра фі нан са вых ар га ні за цый 
атры маў не каль кі змя нен няў. 
На пры кан цы мі ну ла га ме ся ца 
на ва цыі да ку мен та пе ра лі чыў 
на мес нік стар шы ні праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Сяр гей 
ДУБ КОЎ. Са мае важ нае — пе-
ра ары ен та цыя мік ра фі нан са вых 
ар га ні за цый на пра да стаў лен-
не па зык суб' ек там ма ло га і 
ся рэд ня га прад пры маль ніц тва, 
фі зіч ным асо бам, якія з'яў ля юц-
ца ўлас ні ка мі ма ё мас ці, за сна-
валь ні ка мі (удзель ні ка мі), чле на-
мі ка мер цый ных ар га ні за цый, а 
так са ма па зык фі зіч ным асо бам, 
якія ажыц цяў ля юць ра мес ніц кую 
дзей насць, дзей насць у сфе ры 

ар га э ка ту рыз му, вя дзен не аса-
біс тай пад соб най гас па дар кі.

Ця пер МФА ў асноў ным 
пра да стаў ля юць па зы кі на 
спа жы вец кія мэ ты. А пад мік-
ра па зы кай бу дзе ра зу мец ца 
па зы ка ў па ме ры да 15 ты сяч 
ба за вых ве лі чынь, а не 1,5 ты-
ся чы. Акра мя та го, мік ра фі-
нан са вую дзей насць змо гуць 
ажыц цяў ляць толь кі спа жы вец-
кія ка а пе ра ты вы, та ва рыст вы 
ўза ем на га фі нан са ван ня, ка-
а пе ра ты вы дру го га ўзроў ню, 
фон ды, а так са ма ка мер цый-
ныя ар га ні за цыі, якія з'яў ля юц-
ца лам бар да мі. Спа жы вец кія 
ка а пе ра ты вы не змо гуць пра-
да стаў ляць па зы кі сва ім чле-
нам на спа жы вец кія мэ ты.

Чым ад роз ні ва юц ца 
крэ дыт ныя ка а пе ра ты вы?

На мі ну лым тыд ні мік ра фі-
нан са выя ар га ні за цыі «за ва ру-
шы лі ся» і па ча лі аб мяр коў ваць 
сі ту а цыю. «Пры ўсіх су пя рэч-
нас цях па слу га мі МФА ў кра і не 

ка рыс та юц ца ты ся чы 
лю дзей. Ад на з га-
лоў ных пры чын, ча му 

яны па гро шы ідуць да іх, а не ў 
банк, — пра ста та і зруч насць», 
— сцвяр джае Але на КА ЛЯ-
ДА, стар шы ня праў лен ня 
Рэс пуб лі кан скай аса цы я цыі 
мік ра фі нан са вых ар га ні за-
цый. Па яе сло вах, га лоў нае 
ад роз нен не ка а пе ра ты ваў ад 
ка мер цый ных ар га ні за цый — 
на цы я наль ны ха рак тар: «Тут 
звы чай на ня ма за меж ных гро-
шай. Ка лі мы ўспом нім пра гіс-
то рыю поль скіх ка а пе ра ты ваў, 
то ў 1990-я га ды, ка лі быў вя лі кі 
ад ток ка пі та лу з кра і ны, ме на ві-
та ашчад ныя ка сы ста лі той ас-
но вай, дзя ку ю чы якой па ля кі не 
згу бі лі свае збе ра жэн ні. І сён ня 
вель мі га на рац ца гэ тым. А чым 
ад роз ні ва ец ца поль ская сіс тэ-
ма крэ дыт ных ка а пе ра ты ваў 
ад бе ла рус кай? На мо мант за-
ра джэн ня гэ тай з'я вы ў на шых 
су се дзяў бы ло пры ня та вы раз-
нае за ка на даў ства. Та му для 
па ля каў гэ та вель мі на дзей ны 
фі нан са вы ін стру мент».

Шчы ра ка жу чы, па слу гі 
ка а пе ра ты ваў на са мрэч ка-
рыс та юц ца па пу ляр нас цю. 
Аб гэ тым га во раць ліч бы, 
якія пры во дзіць Але на Ка-
ля да: «У ка а пе ра ты вах, якія 
ўва хо дзяць у аса цы я цыю, на 
1 мая пры ня та 2 млрд руб лёў. 
Вы да дзе на — 4 млрд. Та кая 
вя лі кая роз ні ца таму, што за 
10 га доў пра цы «Ста ліч ны 
клуб уза е ма да па мо гі» за ра-
біў пэў ны пры бы так. І сён ня 
мы ма ем маг чы масць вы да-
ваць па зы кі пен сі я не рам не 
пад 10% у ме сяц, як усім, а 
пад 1%. Ка а пе ра тыў з па чат ку 
го да вы даў ка ля 3 млрд руб-
лёў. За 2013 год — 6,6 млрд. 
Біз не су гро шы вы дае асоб ны 
ка а пе ра тыў — «Ста ліч ны клуб 
біз не су».

Што ду ма юць за ём шчы кі 
і ўклад чы кі?

Адзін з пад ма ну тых уклад чы-
каў Сяр гей Рад ке віч па ве да міў 
гіс то рыю свай го зна ём ства з 
мік ра фі нан са вы мі струк ту ра мі. 
«Пер шы раз су стрэў ся з гэ тым 
ка а пе ра ты вам на вы ста ве. Га-
вар кі ма ла ды ча ла век па кі нуў 
пры ем нае ўра жан не. Пас ля я 
сха дзіў у офіс, па гля дзеў да га-
вор. Ад нак у ім бы лі гра ма тыч-
ныя па мыл кі, што шмат аб чым 
га во рыць. Та ды я рэ ці ра ваў ся. 
Прый шоў у ін шы ка а пе ра тыў. 
Усё бы ло спа кой на і без па фа су. 
Уз нік да вер — і я асме ліў ся на 
раз мя шчэн не ўкла ду. І за стаў ся 
за да во ле ны. Праз тры ме ся цы 
атры маў пры бы так і па кі нуў гро-
шы на яшчэ адзін тэр мін. У на-
ступ ны раз у мя не гро шы ўжо не 
пры ня лі, бо «не бы ло маг чы мас ці 
і не аб ход нас ці». А гэ та га во рыць 
аб ад каз ным стаў лен ні да сва іх 
аба вя за цель стваў. І вось та ды 
я зра біў па мыл ку — зноў пай-
шоў у той «дзіў ны» ка а пе ра тыў. 
Гро шы мне да гэ туль не вяр ну лі. 
На сквап нас ці ча ла ве ка вель мі 
ўме ла гу ля юць. Лі чу, што ві на ва-
ты ва ўсім толь кі я сам. Нель га 
ўсё зваль ваць у ад ну ку чу, ка-
заць, што ўсе яны там ліх вя ры, 
мах ля ры. Усё за ле жыць ад лю-
дзей. Мож на лю бую доб рую ідэю 
да вес ці да аб сур ду, але гэ та не 
пад ста ва яе за ба ра няць. Коль кі 
ў нас пад ма ну тых доль шчы каў у 
до ле вым бу даў ніц тве — да вай-
це та ды пе ра ста нем бу да ваць 
жыл лё. А коль кі пра да ец ца ня-
све жых пра дук таў — да вай це 
ўсе кра мы па за кры ва ем».

Цяж ка не па га дзіц ца, што 
прос та за крыць усіх — не вый-
сце. Але на Ка ля да не ра зу мее, 
ча му спа жыў ца па слуг хо чуць 
па зба віць пра ва вы ба ру? «Сён-
ня ў пен сі я не ра, ін ва лі да, прос та-
га ра бо ча га ёсць ха ця б ней кая 
аль тэр на ты ва. Ка лі ча ла ве ку па-
трэб на 200-300 ты сяч руб лёў да 
зар пла ты ці пен сіі, ён не пой дзе 
ў банк, тым больш, што там та кія 
ма лень кія су мы не вы да юць».

Анд рэй Мар чан ка, за ём-
шчык, пен сі я нер па ін ва лід нас-
ці, па цвяр джае гэ ты тэ зіс: «Я 
не ад на ра зо ва звяр таў ся ў бан кі, 
але там мне ні хто не ха цеў да-
па ма гаць. А ў ка а пе ра ты ве мне 
да па маг лі з гра шы ма не толь кі 
на ле кі, але і на адзен не».

Не мо жа быць, каб ва ўсіх 
бы ло, а ў нас не

Алег БЯ ЛЯ ЧЫЦ, ды рэк тар 
СК «Та ва рыст ва ўза ем на га 
крэ ды та ван ня «Ста ліч ны клуб 
біз не су» пры трым лі ва ец ца та-
кой дум кі: «Ка лі пра вес ці па ра-
лель па між фі нан са вым рын кам 
і ганд лем, то сі ту а цыю мож на ўя-
віць так: пра па ну юць за крыць у 
кра і не ўсе ма лень кія крам кі і па-
кі нуць толь кі су пер- і гі пер мар-
ке ты, бо там та вар тан ней шы, а 
гэ тым крам кам пра па ну ец ца за-
няц ца ап то вы мі па стаў ка мі для 
прад пры ем стваў, бо прад пры-
ем ствы па він ны раз ві вац ца».

Да рэ чы, ён лі чыць, што 
пра цэнт ныя стаў кі ў па ме ры 
2-4% і на ват 1% у дзень — не 
нар маль на. «Але, па-пер шае, 
іс ну юць ар га ні за цыі, якія пра-
па ну юць пры маль ныя стаў кі; 
па-дру гое, з раз віц цём рын ку, 
у вы ні ку кан ку рэн цыі ўсе бу дуць 
вы му ша ны зні зіць стаў кі. Больш 
за тое, як пра па ноў ва ла ся пра-

ек там ука за Прэ зі дэн та, бу дуць 
пра да стаў ле ны паў на моц твы 
Нац бан ку для та го, каб урэ гу ля-
ваць усе пы тан ні — аб ме жа ваць 
стаў кі, за па тра ба ваць эле мен-
тар ную спра ва здач насць, каб 
пра ду хі ліць ства рэн не фі нан-
са вых пі ра мід і гэ так да лей». 
На дум ку Але га Бя ля чы ца, 
у вы пад ку пры няц ця ўка за 
ў апош няй рэ дак цыі нас ча-
кае сы ход мік ра фі нан са ван ня 
ў цень, рост пра цэнт ных ста-

вак на чор ным рын ку і да та го 
па доб нае. «Па коль кі не мо жа 
та ко га быць, што ва ўсім све це 
і ў на шых су се дзяў іс нуе крэ-
дыт ная ка а пе ра цыя і мік ра фі-
нан са ван не, а ў нас ня ма, — га-
во рыць ён, — то ра на ці поз на 
прый дзец ца фі нан са вы ры нак 
ад крыць і яго тут жа за хо пяць 
тыя, хто гэ тым зай маў ся шмат 
га доў, — у пер шую чар гу ра сі-
я не, у мен шай сту пе ні ўкра ін-
цы і лі тоў цы. І ўвесь пры бы так, 
атры ма ны на гэ тым рын ку ў Бе-
ла ру сі, бу дзе іс ці за мя жу, а мы 
бу дзем ля ман та ваць, што ў нас 
не ха пае гро шай».

З раз віц цём мік ра фі нан са-
ван ня прад пры маль ні каў так-
са ма не ўсё так прос та. «Па-
пер шае, для іх крэ ды та ван ня 
не аб ход ны тан ныя гро шы. 
Яны ёсць у дзяр жа вы і бан каў. 
У апош ніх гэ та звя за на з тым, 
што яны ажыц цяў ля юць раз лі-
ко вае аб слу гоў ван не (зна чыць, 
у іх зна хо дзяц ца гро шы, за якія 
не трэ ба пла ціць). Акра мя та-
го, бан кі мо гуць браць гро шы ў 
Нац бан ка. Па-дру гое, фі нан са-
ван не прад пры маль ні каў мае 
на шмат больш вы со кія ры зы кі, 
чым пры пра цы з фі за со ба мі. 
Та му тыя, хто пра ца ваў з гра-
ма дзя на мі, не бу дзе пра ца-
ваць з прад пры маль ні ка мі. А 
па-трэ цяе, для фі нан са ван ня 
прад пры маль ні каў не аб ход ны 
буй ныя су мы гро шай. Да вай-
це пад лі чым: пра па ноў ва ла ся 
ўвес ці мі ні маль ны ста тут ны 
фонд у па ме ры 100 ты сяч до-
ла раў (ка ля 1 міль яр да руб лёў). 
Ся рэд няя су ма па зы кі прад-
пры маль ні кам скла дае 100 
млн руб лёў. Атрым лі ва ец ца, 
што мож на вы даць толь кі 10 
па зык. 3-4 не пла цель шчы кі — і 
ар га ні за цыя ака жац ца на мя жы 
банк руц тва. Як па каз вае бе ла-
рус кі і за меж ны во пыт, ме на-
ві та на ба зе ар га ні за цый, якія 
фі нан су юць фі за соб, з ча сам 
з'яў ля юц ца струк ту ры, якія пра-
цу юць з прад пры маль ні ка мі», 
— упэў не ны Алег Бя ля чыц.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Сур' ёз ны крэ дыт 
на не ру хо масць

Бу даў ніц тва жыл ля і на быц цё ква-
тэ ры без да дат ко ва га фі нан са ван ня з 
бо ку бан каў ця пер нам не асі ліць. Цэ ны 
на жыл лё аст ра на міч ныя. Доб ра, ка лі 
па ды шла ва ша чар га і вам па шчас ці ла 
атры маць іль гот ны крэ дыт. Ад нак на-
ват пры атры ман ні яго ча ла ве ку трэ ба 
доб ра па ду маць аб тым, якую мак сі-
маль ную су му ён здо лее «па цяг нуць». 
Пры вы зна чэн ні кан чат ко ва га па ме ру 
та ко га крэ ды ту бан кі пры муць да ўва гі 
на яў насць у вас ба га тых па ру чы це ляў 
(ка лі яны ёсць), ад нак пла ціць кож ны 
ме сяц па ра хун ках да вя дзец ца ме на-
ві та вам. Больш за тое, пры на быц ці 
жыл ля з вы ка ры стан нем іль гот на га 
крэ ды ту гас па дар ква тэ ры афор міць 
яе ва ўлас насць з сур' ёз ны мі аб ме жа-
ван ня мі, бо пра даць та кую жыл лё вую 
не ру хо масць маг чы ма бу дзе толь кі 
пас ля поў на га па га шэн ня за па зы ча-
нас ці пе рад бан кам.

Ка мер цый ныя крэ ды ты на не ру хо-
масць сён ня вы да юць толь кі пяць бан-
каў кра і ны. Гро шы да юць мак сі мум на 
20 га доў пад да во лі знач ныя пра цэн ты 
(ад 37% да 43%). З гэ ты мі крэ ды та мі, 
на пер шы по гляд, усё зра зу ме ла: ка лі 
жа да еш жыць ва ўлас най ква тэ ры, то 
да вя дзец ца за цяг нуць па ясы і пра ца-
ваць як аша ле ла му. Да юць іх клі ен там 
з са праў ды доб ры мі за роб ка мі. У да га-
во рах пры сут ні ча юць эле мен ты іпа тэ кі, 
ка лі но вае жыл лё з'яў ля ец ца за кла дам 
атры ма ных гро шай.

Па зы ка 
пад спа жы вец кі бум

Апош нім ча сам у буй ных спе цы я лі-
за ва ных кра мах мож на ку піць амаль 
лю бы да ра гі та вар. Ва ло даць вя лі кай 
су май на яў ных гро шай ця пер не трэ ба. 
Га лоў нае — мець пры са бе паш парт, 
і гэ та амаль усё. Па жа да на мець да-
вед ку аб за роб ку з па ста ян на га мес ца 
пра цы і мяс цо вую рэ гіст ра цыю. Сур' ёз-
ныя ганд лё выя цэнт ры да во лі ак тыў на 
су пра цоў ні ча юць з бан каў скі мі струк ту-
ра мі, якія пра па ну юць не вель мі да ра-
гія крэ ды ты, што вы да юц ца ме на ві та 
пад на быц цё пэў ных ві даў та ва ру. У 
гэ тым вы пад ку крэ ды ты спа жыў цам 
пра па ну юц ца пры на быц ці ме на ві та 

да ра гой і скла да най бы та вой тэх ні кі. 
Тут можна знайсці ча сам і са праў ды ла-
яль ныя крэ дыт ныя ўмо вы, але іс ну юць 
і пад вод ныя ка мя ні. На прык лад, ку пі лі 
вы да ра гую «плаз му», пад якую ўзя лі 
крэ дыт у бан ку на 8 ме ся цаў. Праз 3 ці 
4 ме ся цы тэ ле ві зар зла маў ся. Вам яго 
па мя ня лі, а ён зноў «за ба рах ліў». Ці 
вер не вам за яго гро шы ма га зін, ка лі 
з бан кам клі ент яшчэ не раз лі чыў ся? А 
ка лі ча ла век з бан кам раз лі чыў ся, то 
што бу дзе з пра цэн та мі па гэ тым крэ-
ды це? Пы тан няў тут ха пае, і ад ка зы на 
іх трэ ба шу каць ме на ві та ў да га во рах. 
Ад ра зу за ўва жу, што банк за якасць 
на бы тых та ва раў ад каз ваць не бу дзе. 
У гэ тых да га во рах па між клі ен там, кра-
май і бан кам усё па він на быць зра зу-
ме ла. А ці бу дзе спа жы вец дас ка на ла 
раз бі рац ца з бан каў скі мі тон ка сця мі 
не па срэд на ў ма га зі не, ка лі пе рад ва-
чы ма ма я чыць та кі цу доў ны і да ступ ны 
тэ ле ві зар? Пы тан не яшчэ тое.

Іс нуе і яшчэ адзін ню анс. Гэ та ка-
лі ў «звя за ным» крэ ды це спа жыў цу 
да дат ко ва пра па ну юць пад пі сац ца 
пад на быц цём ней кіх да ра гіх па слуг. 
На прык лад, мой зна ё мы ку піў «на ва-
ро ча ны» ма біль ны тэ ле фон у крэ дыт. 
Да во лі якас ны смарт фон быў на бы-
ты ім та ды за 4 млн руб лёў у крэ дыт 
тэр мі нам на 18 ме ся цаў. Пра цэн ты па 
крэ ды це бы лі не вя лі кія, ад нак тэ ле фон 
пра да ваў ся ма біль ным апе ра та рам на 
пэў ных умо вах. Май му сяб ру ра зам з 
тэ ле фо нам на вя за лі да во лі да ра гі та-
рыф  ма біль най су вя зі.

Згод на з пад пі са ным да га во рам, гэ-
тай па слу гай ён па ві нен ка рыс тац ца на 
пра ця гу ўся го тэр мі ну па га шэн ня крэ-
ды ту. У пер шыя ме ся цы пас ля та кой 
па куп кі зна ё мы быў за да во ле ны тэ ле-
фо нам, якас цю ма біль най па слу гі і па-
ме рам сва іх вы плат. По тым та рыф ны 
план па да ра жэў, а вось ад мо віц ца ад 
яго мой зна ё мы ўжо не мог. Не аб ход-
на бы ло вы кон ваць умо вы пад пі са на га 
да га во ра. А ў вы ні ку мой ся бар ця пер 

па ві нен што ме сяц пла ціць да во лі вя лі-
кія гро шы. Каб усе па доб ныя ню ан сы 
ка ле га пад су ма ваў пе рад пад пі сан нем 
да га во ра, то смарт фон ён бы на бы ваў 
ужо па ін шым сцэ на рыі.

Мік ра крэ дыт 
для ха пат ліў ца

Сён ня амаль на кож ным слу пе ві-
сяць аб' явы аб маг чы мас ці атры маць 
«хут кія» гро шы за 5 хві лін. Зра зу ме ла, 
што вя лі кіх гро шай па та кой схе ме вы 
не атры ма е це. Пры ват ныя ар га ні за цыі 
без ней кіх пы тан няў вы да дуць клі ен ту 
га тоў ку ў су ме ад 500 ты сяч да 5 млн 
руб лёў звы чай на на не каль кі дзён да 
зар пла ты. Мож на ўзяць та кі ім гнен ны 
крэ дыт на не каль кі тыд няў ці на ват на 
ме сяц. Га лоў ным і адзі ным плю сам 
атры ман ня па доб на га мік ра крэ ды ту 
з'яў ля ец ца хут касць афарм лен ня да-
га во ра пры на яў нас ці ў клі ен та толь кі 
паш пар та.

Да лей па спра бу ем ад шу каць усе 
мі ну сы та кой сіс тэ мы «хут кіх» гро шай. 
Спа чат ку трэ ба вы свет ліць, хто і на якія 
мэ ты па зы чае. Мне зда ец ца, што мік ра-
крэ ды ты раз лі ча ны на лю дзей на строю, 
якія вы ра шы лі неш та ку піць ме на ві та 
за раз, бо заўт ра яна (ён) мо жа пе ра ду-
маць. Звы чай на гэ та ама тар ка шо пін гу, 
у якой іс ну юць вя лі кія за па тра ба ван ні 
пры ма лень кім уз роў ні ад каз нас ці. На-
прык лад, жон ка май го су се да ка рыс та-
ец ца мі ні-крэ ды там амаль па ста ян на ў 
апош ні ты дзень ме ся ца, ка лі ў яе за кан-
чва юц ца кі шэн ныя гро шы на кас ме ты ку. 
За ўва жу, што па мер та ко га «жа но ча га» 
фі нан са ван ня ў яе да во лі знач ны, ад нак 
яго не ха пае, а ка рыс тац ца на гэ тыя мэ-
ты ся мей ным бюд жэ там сум лен не не 
да зва ляе...

Бы ва лі вы пад кі, ка лі за «хут кія» гро-
шы ма ла дыя лю дзі за пра ша лі дзяў чат 
па вя чэ раць у ка вяр ню, куп ля лі ім квет-
кі ці ней кія ін шыя па да рун кі. Ка лі па-

доб ны ўчы нак быў зроб ле ны ад ной чы 
і дру гая па ло ва бу ду чай па ры аца ні ла 
ге рой ства джэн тль ме на, то яго мож-
на на ват ві таць. Ад нак мо ладзь сён ня 
гро шы лі чыць умее не заў сё ды. Та му 
ча сам баць кі вы му ша ны ка рэк та ваць 
свае бюд жэ ты, пас ля та го як іх дзет-
кі-сту дэн ты трап ля юць у паст ку мік-
ра крэ ды таў.

Да во лі рас паў сю джа ны мі клі ен та мі 
мік ра крэ дыт ных ар га ні за цый з'яў ля юц-
ца ся мей ныя лю дзі, у якіх бюд жэ там 
ка ман дуе жон ка. Зда ец ца, і за раб ляе 
та кі му жык доб рыя гро шы, але бы-
вае, што як на сту піць на ко рак, то ўжо 
спы ніц ца не мо жа. Вось і тры мае ўсе 
фі нан сы жан чы на ў сва іх ру ках, а су-
се дзі і зна ё мыя ад мо вяць, бо ве да юць 
— нель га. Мо жа, і не ўсё так дрэн на ў 
па доб ных сем' ях, але час ця ком му жы-
кі бя руць «хут кія» гро шы, каб «ад па-
чыць» з сяб ра мі.

Су стра ка юц ца ў на шым жыц ці і 
та кія вы пад кі, ка лі гэ тыя ар га ні за цыі 
са праў ды па трэб ны. Так зда ры ла ся, 
што гро шы скон чы лі ся лі та раль на за 
не каль кі дзён да за роб ку, сяб ры да-
лё ка, а да су се дзяў звяр тац ца ня ём ка. 
Гэ та сум на, але бы вае.

Ця пер на конт пра цэн таў. Ві да воч-
на, што мік ра крэ ды та ван нем пры ват-
ныя ар га ні за цыі зай ма юц ца па пры-
чы не вы со кай да ход нас ці та кіх па слуг. 
Зна чыць, пра цэн ты па та кіх крэ ды тах 
апры ёры вя лі кія. Але ў рэ кла ме бу ду-
чых клі ен таў пе ра кон ва юць, што пра-
цэн ты мі ні маль ныя. Не па він на нас 
пу жаць 1,5-2% за дзень, гэ та ж дро-
бя зі. Ча сам пі шуць, што мак сі маль ны 
па мер кош ту па доб най па зы кі скла дае 
ад 14% за ты дзень. Гэ та ўсё праў да, 
але ін фар ма цыя ў рэ кла ме не зу сім ка-
рэкт ная. Ка лі ўзяць мі ні маль ныя 1,5% 
за дзень, то за ме сяц атрым лі ва ец ца 
45%, а за год — 540%. А 2% за дзень 
пе ра тва ра юц ца ў 730% га да вых. За ў -
ва жу, што асоб ныя мік ра крэ дыт ныя 

ар га ні за цыі пра па ну юць «хут кія» гро-
шы ча сам пад 3-5% у дзень, а гэ та 
ўжо «за кід вае» га да выя пра цэн ты за 
ты сяч ную мя жу. Мне зда ец ца, што 
па доб ная дак лад ная ін фар ма цыя аб 
умо вах мік ра крэ ды та ван ня пры му сі ла 
б за ду мац ца па тэн цы яль ных крэ ды та-
атры маль ні каў. Умо вы та кой фі нан са-
вай «гуль ні» па він ны быць зра зу ме лы-
мі і праз рыс ты мі, дзе Нац банк сва і мі 
спе цы яль ны мі ін струк цы я мі мо жа да-
во лі бяз боль на для ўсіх ба коў ад рэ гу-
ля ваць па доб ны рэг ла мент рэ кла мы 
мік ра крэ ды та ван ня.

Дру гім ас пек там га лаў но га бо лю 
па зы чаль ні ка мо гуць стаць штраф ныя 
санк цыі пры не вы ка нан ні ўмоў да га во-
ра. Зго дзен, што па крэ ды тах трэ ба 
свое ча со ва раз ліч вац ца, але ў жыц ці 
лю дзей ча сам уз ні ка юць роз ныя не-
за пла на ва ныя па дзеі. Клі ен та мо гуць 
ад пра віць у тэр мі но вую ка ман дзі роў-
ку, за тры маць зар пла ту, ён мо жа за-
хва рэць ці эле мен тар на за быц ца пра 
не вя лі кі доўг. А штра фы ў та кіх да га-
во рах пра пі са ны ча сам да во лі вя лі кія. 
Па ру тыд няў па доб най пра тэр мі ноў кі 
— і па зы ка пе рад крэ дыт най фір май 
па чы нае імк лі ва ўзрас таць. За ўва жу, 
што ў рэ кла ме мік ра крэ ды та ван ня 
пра штра фы ўво гу ле ні чо га не га во-
рыц ца.

Пад вод ныя ка мя ні 
па ру чы цель ства

Ба дай кож ны сур' ёз ны крэ дыт, дзе 
фі гу ру юць вя лі кія гро шы, пра па ну юц ца 
бан ка мі пад за клад ма ё мас ці і па ру чы-
цель ства трэ ціх асоб. Яшчэ 10-15 га доў 
та му быць па ру чы це ля мі для крэ ды та-
атры маль ні каў зга джа лі ся ча сам на ват 
чу жыя лю дзі. Сён ня час су цэль на га да-
ве ру ў крэ дыт най сфе ры прак тыч на 
мі нуў. Лю дзі ця пер ста лі больш аду ка-
ва ны мі і асця рож ны мі, ад нак бы ваць 
вы клю чэн ні.

Так, ле тась рэ гі я наль ныя СМІ па-
ве дам ля лі аб тым, што ў Баб руй ску за 
крэ ды тор скую за па зы ча насць па ча лі 
вы стаў ляць да мы па ру чы це ляў на аў к -
цы ё ны. У свой час жы ха ры го ра да на-
бра лі ва лют ных крэ ды таў, а вы плач-
ваць іх з-за рос ту до ла ра і еў ра ўжо 
не маг лі. Па доб ная праб ле ма не вяр-
тан ня крэ ды таў за кра ну ла роз ныя са-
цы яль ныя гру пы го ра да. Хтось ці браў 
у крэ дыт ты ся чу до ла раў, а нех та і 50 
ты сяч. Ка лі банк не атрым лі ваў гро шы 
па крэ ды тах, та ды суд пры маў ра шэн не 
апіс ваць ма ё масць і не ру хо масць даў-
жні ка або іх па ру чы це ляў.

Апош нія спра ба ва лі ўсі мі сі ла мі ад-
стой ваць сваю ма ё масць. Але па за-
ко не яны бы лі вы му ша ны рас ста вац ца 
са сва і мі аў та ма бі ля мі, да ча мі і ін шым 
на жы тым скар бам.

Сяр гей КУР КАЧ
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КАБ ПА ЗЫ КІ 
НЕ ЗА ВЯ ЛІ Ў ЛЫ КІ

КА ЛІ НЕ ХА ПАЕ НА НЕШ ТА ГРО ШАЙ, ЛЕПШ ПА ЦЯР ПЕЦЬ
Ка жу вам гэ та, зы хо дзя чы з аса біс тай прак ты кі ка ры стан ня крэ дыт-
най карт кай. Атры маў я яе бяс плат на. Так, між ін шым. Усе бра лі — і 
я ўзяў. Ду маў: «А што? Ня хай бу дуць на ўся ля кі вы па дак за па сныя 
ча ты ры міль ё ны (гэ тай су май быў аб ме жа ва ны аверд рафт)». Тым 
больш, на пра ця гу 30 дзён з да ты ка ры стан ня я ма гу вяр нуць гро шы 
бан ку без пра цэн таў. Ад нак жа гэ тая за ра за за цяг вае...

Рас пла ціў ся і... не за быў
Не ве даю, мо жа быць, гэ та толь кі ў мя не так, але даў гі лю бо га кштал ту на-

пруж ва юць. Яны ві сяць на мне, як ка мень на шыі, і не па ко яць. Увесь час ду ма еш 
аб тым, што та бе трэ ба аба вяз ко ва ад даць па зы ча нае. Хо дзіш, му ча еш ся.

Тое са мае ад бы ло ся са мною і та ды, ка лі пер шы раз ска рыс таў ся крэ дыт-
кай. Па трэб ную мне рэч на быў, але ні я ка га за да валь нен ня не ад чуў. Па ча ло 
ўнут ры свяр бець неш та і ўвесь час на гад ваць пра доўг. Праз ты дзень гро шы 
я вяр нуў. Ад нак з чыс тым сум лен нем па жыў не так доў га. Яшчэ не дзе праз 
ты дзень ска рыс таў ся зноў. І на боль шую су му. Толь кі на гэ ты раз стаў сам ся бе 
су па кой ваць, што гэ та ўсё нар маль на, што вяр ну, як у мі ну лы раз, я тыя гро шы 
— і ўсё. Але ж не, не ўсё. За глу шыў шы сваё сум лен не, я ка рыс таў ся карт кай 
не каль кі ме ся цаў за пар. І кож ны раз су мы, якія я па зы чаў, па вя ліч ва лі ся.

Нель га ска заць, што я куп ляў неш та не па трэб нае, ліш няе. Прос та пе ра стаў 
са чыць за сва і мі рэ аль ны мі фі нан са вы мі маг чы мас ця мі. Дум ка, што ў ця бе 
заў сё ды ёсць ней кі за пас, за над та раз ня воль вае. Спы ніц ца я ся бе пры му сіў 
толь кі та ды, ка лі ў банк ад нёс ледзь не ўсю сваю но вую зар пла ту. Гэ ты факт 
мя не тро ху абу дзіў, і я зноў стаў за са бою са чыць.

Крэ дыт без пе ра пын ку
Зра зу ме ла, што я ні вод на га ра зу не пра тэр мі на ваў сваю за па зы ча насць, 

заў сё ды па мя таў, што бу ду аба вя за ны тыя гро шы за пла ціць, што мне іх не па-
да ра ва лі, але за ла зіў у са праўд ную паст ку. Наз ва ёй — крэ дыт без пе ра пын ку. 
Я не су праць крэ дыт ных кар так у прын цы пе, але і з імі трэ ба дзей ні чаць з га-
ла вой. Мож на ска рыс тац ца ёю раз ці два на год у са мым край нім вы пад ку, але 
не пе ра во дзіць усё гэ та на што ме сяч ныя рэй кі. Іна чай ад ной чы вы пя рой дзе це 
мя жу — і аль бо не змо жа це за пла ціць у тэр мін, аль бо за ста ня це ся зу сім без 
гро шай. А ка лі вы не вы пла ці лі доўг свое ча со ва, то ва ша за па зы ча насць пе рад 
бан кам аў та ма тыч на ста но віц ца звы чай ным спа жы вец кім крэ ды там. І не з са мы-
мі пры ваб ны мі ўмо ва мі. Час цей за ўсё, пра цэнт ная стаў ка бу дзе па ды хо дзіць да 
100% га да вых. А па коль кі гро шай у вас ужо не за ста ло ся, іх трэ ба бу дзе пэў ны 
час за раб ляць. Зна чыць, хут ка ад даць вы па зы ку не змо жа це. Ня хай вам спат-
рэ біц ца ха ця б тры ме ся цы. Та ды пры су ме ў тыя ж ча ты ры міль ё ны вы па він ны 
бу дзе це вяр нуць бан ку ўжо як мі ні мум 4,5 млн.

Лепш шу каць рас тэр мі ноў ку
Ка лі вам на са мрэч неш та вель мі па трэб на, то па гля дзі це роз ныя ва ры ян-

ты: мо жа быць, нех та пра па нуе рас тэр мі ноў ку на не аб ход ны вам та вар. Гэ ты 
ін стру мент, на мой по гляд, леп шы за крэ ды ты. Звы чай на яна да ец ца на тры 
ме ся цы з ней кім пер шым пла ця жом і ас тат ні мі вы пла та мі роў ны мі до ля мі. 
Мне, на прык лад, рас тэр мі ноў ка вель мі да па маг ла ў на быц ці ка на пы. Вы клас ці 
пяць міль ё наў ад ра зу для мя не да во лі скла да на, а з рас тэр мі ноў кай пла ця жу 
я за тры ме ся цы раз лі чыў ся з прад пры ем ствам.

Адзін мой зна ё мы та кім жа чы нам на бы ваў но вы ха ла дзіль нік. Сем-во-
сем міль ё наў на да ро зе не ва ля юц ца. А так — но вая тэх ні ка ўжо на кух ні, і 
гро шы ў кі шэ ні за ста лі ся, каб хоць неш та ў той ха ла дзіль нік па клас ці. Толь кі 
рас плач вай ся па тро ху, не за бы вай.

Ад нак звяр ну ва шу ўва гу яшчэ на адзін ню анс: трэ ба быць уваж лі вы мі, 
каб у да га во ры на рас тэр мі ноў ку агуль ная ца на не бы ла боль шай, чым без 
рас тэр мі ноў кі. Мно гія кра мы гра шаць та кі мі тру ка мі.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

(індэкс)
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Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на ІІІ квар тал
або ІІ паў год дзе 2014 го да —
за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це 
ДА 5 ЛІПЕНЯ 2014 ГОДА 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

Ся род пад піс чы каў 11.07.2014 го да бу дзе ра зы гра-
на 7 су шы лак для ага род ні ны і 3 тры ме ры. Вы ні кі бу-
дуць апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 21.07.2014 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 
31.09.2014 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на ІІІ квар-
тал або ІІ паў год дзе 2014 г. і паш пар та. Пас ля 31 ве рас ня вы да ча пры-
зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма юц ца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — з 5.06.14 па 30.09.14.

3 тры меры3 тры меры

7 су шыл ак 
7 су шыл ак 

для ага род ні ны
для ага род ні ны

З ін ша га бо ку...З ін ша га бо ку...  ��

Па тра бу ец ца рэ гу ля ван не, але не праз за ба ро ну дзей нас ці

Хо чац ца, ды не да ско чыц цаХо чац ца, ды не да ско чыц ца  ��

ГА ЛАЎ НЫ БОЛЬ ЗА «ЧУ ЖЫЯ» ГРО ШЫ
У бан каў скім да га во ры трэ ба чы таць на ват па між рад коў

МІК РА ФІ НАН СА ВАН НЕ: 
КА РЫСЦЬ АБО НЕ БЯС ПЕ КА?

Тэ ма мік ра фі нан са ван ня ста ла вель мі мод най і па пу ляр-
най у на шай кра і не. Сён ня ёсць шмат на ра кан няў як на 
ра бо ту крэ дыт ных ка а пе ра ты ваў, так і ка мер цый ных 
мік ра фі нан са вых ар га ні за цый. А як жа? На ві ны пры хо-
дзяць са мыя су пя рэч лі выя. То ў Грод на двое хлоп цаў 
ар га ні за ва лі та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю па 
вы да чы па зык пад пра цэн ты і ста лі «вы бі ваць» гро шы 
праз па гро зы. Ад ной чы на ват вы вез лі ча ла ве ка на мо гіл кі 
і пры му сі лі ка паць са бе ма гі лу. То ад ра зу два крэ дыт ныя 
ка а пе ра ты вы фак тыч на банк ро цяц ца і не вы плач ва юць 
гро шай уклад чы кам. Кі раў ніц тва пры гэ тым уво гу ле па-
да зра юць у мах ляр стве.

«...У дагаворы 
бы лі гра ма тыч ныя 
па мыл кі...»

(Працяг тэмы. Пачатак на 1-й стар.)

На пэў на, кож ны з нас па зы чаў ней кую «ка пей ку» ў сяб ра ці ка ле гі 
на не каль кі дзён або да зар пла ты. Ма лень кая су ма ў гэ тым вы пад ку 
ні ко га не па ло хае, бо доб ры пры яцель ве дае па ме ры тва іх за роб каў 
і ўво гу ле ён та бе да вя рае. Ка лі неш та зда рыц ца і ты вер неш гро шы 

кры ху паз ней, то ён та бе да руе. Зу сім ін шую афар боў ку мае 
па доб ны да вер, ка лі гро шы па зы ча юц ца ў фі нан са вай 

ар га ні за цыі. І сяб ра ваць та кая струк ту ра бу дзе 
з клі ен там толь кі ў ме жах аформ ле на га да га во ра.

Мне зда ец ца, што 
мік ра крэ ды ты раз лі ча ны 
на лю дзей на строю, якія 
вы ра шы лі неш та ку піць 
ме на ві та за раз, бо заўт ра 
яна (ён) мо жа пе ра ду маць. 

КРЭ ДЫ ТА ВАЦЬ ЖЫЛ ЛЁ ПА ЧАЎ 
ПЯ ТЫ БАНК КРА І НЫ

З трэ цяй дэ ка ды мая да ча ты рох бан каў, якія вы да юць крэ ды ты на 
не ру хо масць, да лу чыў ся Прі ор банк. Ця пер і яго клі ен там пра да стаў-
ля ец ца маг чы масць узяць доў га тэр мі но вы крэ дыт на бу даў ніц тва 
або куп лю ўлас ных квад рат ных мет раў.

На агуль ных пад ста вах па зы ча юц ца гро шы пры стаў цы 43% га да вых. Пра-
цэнт ная стаў ка па крэ ды це больш вы гад на для тых, хто атрым лі вае за ро бак 
на плас ты ка выя карт кі Прі ор бан ка больш за 1 год, або для клі ен таў ка тэ го рыі 
«Прэ мі ум». Ім банк бу дзе вы да ваць гро шы пад 39% га да вых.

У Прі ор бан ку, як і БПС-Ашчад бан ку, пры раз лі ку мак сі маль най су мы крэ ды-
ту ўліч ва ец ца су куп ны да ход не толь кі за яў ні ка, але і яго сва я коў. Акра мя та го, 
па жа дан ні клі ен та банк пры мае ў раз лік не толь кі за ро бак па асноў ным мес цы 
пра цы, але і ін шыя кры ні цы да хо ду, ка лі крэ ды та атры маль нік мо жа па цвер дзіць 
гэ та да ку мен таль на. Мак сі маль ны тэр мін крэ ды ту скла дае 5, 10 ці 15 га доў. За бес-
пя чэн нем мо жа вы сту паць аль бо паручыцельства, ці за клад са мой не ру хо мас ці. 
Зы хо дзя чы з пла це жаз доль нас ці клі ен та, крэ ды ту ец ца да 80% кош ту жыл ля.

Спе цы я ліс ты Прі ор бан ка пад лі чы лі, на якую су му мо жа прэ тэн да ваць сям'я 
з агуль ным да хо дам му жа і жон кі ў 15 міль ё наў руб лёў. Раз гля да ем ва ры янт, 
ка лі клі ен ты не ма юць зар плат най карт кі бан ка, та му пра цэнт ная стаў ка для 
іх скла дзе 43% га да вых. У гэ тым вы пад ку мож на вы браць тры ва ры ян ты: крэ-
дыт пад за клад не ру хо мас ці, пад паручыцельства трэ ціх асоб, а так са ма пад 
паручыцельства бліз кіх сва я коў і за клад не ру хо мас ці. Па пер шым ва ры ян це 
на тэр мін крэ ды та ван ня 15 га доў мак сі маль ная су ма па зы кі скла дзе ка ля 
250 млн руб лёў, а што ме сяч ны пла цеж — амаль 900 ты сяч.

Пры за кла дзе на бы ва е май не ру хо мас ці і паручыцельства двух бліз кіх сва я коў з 
агуль ным да хо дам 30 млн руб лёў су ма крэ ды ту па вя ліч ва ец ца да 304 млн руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

«У вы ні ку 
кан ку рэн цыі ўсе 
бу дуць вы му ша ны 
зні зіць стаў кі». 


