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Сва і мі мер ка ван ня мі па дзя лі лі ся кі-

раў ні кі буй ных прад пры ем стваў, прад-

стаў ні кі біз не су, на ву кі — усе тыя, хто 

не па срэд на пра цуе з нор ма мі за ка-

на даў ства і су ты ка ец ца з праб ле ма мі 

ў іх пры мя нен ні. Вель мі важ на бы ло 

па чуць іх за ўва гі і ўзяць «на ало вак». 

Гэ та — част ка ра бо ты на мес цах над 

но вай Кан сты ту цы яй. Спі ке ры звяр-

та лі ўва гу на змя нен ні, якія па трэб-

ны ў за ка на даў стве, у па ды хо дах да 

пла на ван ня, у рэа лі за цыі мер дзяр-

жа вай для за бес пя чэн ня ўстой лі ва га 

раз віцця.

Пе рад па чат кам раз мо вы на мес нік стар-

шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Рус лан 

СТРА ХАР азна ё міў пры сут ных з вы ні ка мі 

раз віц ця кра і ны за па пя рэд нюю пя ці год ку. У 

су свет ным рэй тын гу да сяг нен ня Мэт устой-

лі ва га раз віц ця Бе ла русь вый шла на 18 па-

зі цыю ся род 166 кра ін, ін фля цыя ў ад но сі нах 

да 2015 го да па мен шы ла ся ў 2,5 ра за, вы ні-

кам мэ та на кі ра ва най па лі ты кі па лі бе ра лі за-

цыі эка на міч най дзей нас ці ста ла аб' ек тыў нае 

ска ра чэн не ад мі ніст ра цый най і кант роль най 

на груз кі. На ша кра і на за рэ ка мен да ва ла ся бе 

на дзей ным парт нё рам на су свет ным рын ку, 

пад трым лі вае ганд лё выя ад но сі ны больш 

чым з 200 дзяр жа ва мі све ту. Ра зам з тым 

да гэ туль уз ро вень пра дук цый нас ці пра цы ў 

Бе ла ру сі за ста ец ца ні жэй шым, чым у кра і нах 

Еў ра пей ска га са ю за, не лік ві да ва ны бар' е ры, 

якія стрым лі ва юць прад пры маль ніц кую іні-

цы я тыў насць, не вы ра ша на праб ле ма эфек-

тыў нас ці кі ра ван ня дзяр жаў ны мі прад пры-

ем ства мі, ніз кія тэм пы эка на міч на га рос ту. 

За хоў ва ец ца ня вы зна ча насць у ды на мі цы 

знеш ніх фак та раў, што мо жа аказ ваць не га-

тыў ны ўплыў на бе ла рус кую эка но мі ку.

— Та му дзей насць дзяр жа вы ў но вым 

пяціга до вым пе ры я дзе бу дзе на кі ра ва на на 

вы ра шэн не праб лем і зні жэн не ўраз лі вас ці 

эка но мі кі ў да чы нен ні да знеш ніх кан' юнк-

тур ных ва ган няў, — пад крэс ліў Рус лан Стра-

хар. — Га лоў най асаб лі вас цю эка на міч на га 

раз віц ця кра і ны на 2021—2025 га ды ста не 

на кі ра ва насць на ства рэн не ўмоў для даб-

ра бы ту гра ма дзян кра і ны. Чым ба га цей шы 

на род,тым ба га цей шая кра і на і тым больш 

яна пры ваб ная для ін вес та раў. Пунк ты рос-

ту — экс парт, ін вес ты цыі, но выя ра бо чыя 

мес цы, ліч ба ві за цыя, эфек тыў ная сіс тэ ма 

кі ра ван ня эка но мі кай.

Ро ля кі раў ні ка, яго пра ва на ры зы ку, пад-

трым ка іні цы я тыў най мо ла дзі, праб ле ма ма-

ла дзёж на га прад пры маль ніц тва, рэа лі за цыя 

пра ек таў — на гэ тыя і ін шыя тэ мы раз ва жа лі 

і вы каз ва лі ся спі ке ры.

— Для лю бо га прад пры ем ства вель мі важ-

ныя ма дэр ні за цыя, но выя тэх на ло гіі, па шы-

рэн не асар ты мен ту вы пус ка е май пра дук цыі, 

па вы шэн не пра дук цый нас ці пра цы, — за ўва-

жыў ге не раль ны ды рэк тар ААТ»Ма гі лёў-

хім ва лак но» Пётр РУД НІК. — Важ на знай сці 

ра шэн не, пры якім лю бое прад пры ем ства 

атры ма ла б дру гое ды хан не, вый шла на но-

вы ўзро вень і ста ла кан ку рэн та здоль нае. 

Пер шая чар га ма дэр ні за цыі на ша га прад-

пры ем ства прай шла, сён ня мы вы раб ля ем 

по лі эфір нае ва лак но па двух тэх на ло гі ях: 

ста рой — з па рак сі ло лу і но вай — з тэ рэф-

та ле вай кіс ла ты, якая да зва ляе на то не эка-

но міць ка ля 300 до ла раў. За раз на прад пры-

ем стве рэа лі зу ец ца дру гая чар га пра ек та. 

Ёсць пла ны пас ля за вяр шэн ня ма дэр ні за цыі 

ства рыць на ба зе «Ма гі лёў хім ва лак на» на ву-

ко ва-вы твор чы клас тар, каб вы раб ляць по лі-

эфір ную пра дук цыю з боль шай да баў ле най 

вар тас цю. Пётр Руд нік на га даў, што не аб ход-

на пры блі зіць на ву ку да эка но мі кі рэ аль на га 

сек та ра. Ра ней пры прад пры ем ствах бы лі 

свое асаб лі выя НДІ, якія пра ца ва лі над но-

вы мі тэх на ло гі я мі, но вай пра дук цы яй. За раз 

та ко га прак тыч на ня ма, та му трэ ба пры цяг-

ваць уні вер сі тэц кую на ву ку. Мож на бы ло б 

пры вя заць дып лом ныя ра бо ты да кан крэт-

ных рас пра цо вак на прад пры ем ствах.

— Па трэ ба ў зме нах ёсць, — пе ра ка на на 

док тар эка на міч ных на вук, пра фе сар МДУ 

імя Ку ля шо ва, пра рэк тар па на ву ко вай 

ра бо це На тал ля МА КОЎ СКАЯ. — Я эка на-

міст у воб лас ці да сле да ван ня і пра соў ван ня 

но вых эка на міч ных ідэй у Бе ла ру сі. Перш за 

ўсё не аб ход на мя няць па зі цыю на шых па-

во дзін. Дзяр жа ве трэ ба ад па вя даць но вым 

па во дзі нам спа жыў ца, пра соў вац ца ў кі рун-

ку ін фар ма ты за цыі і фар мі ра ван ня больш 

пра грэ сіў ных ІT-рын каў. Інакш эка но мі ка 

бу дзе тар ма зіць і мы бу дзем менш кан ку-

рэн та здоль ныя. Тым больш крыўд на, што ў 

нас ёсць вя лі кі па тэн цы ял. Ра біць па спеш лі-

выя і ра ды каль ныя кро кі не трэ ба. Эка но мі ка 

па він на стаць больш ад кры тай для за меж-

ных парт нё раў, для кан ку рэн таў. Ад па вед на 

ўзрас це на ша кан ку рэн та здоль насць. Трэ ба 

менш да віць на біз нес, не аб ход на ства раць 

больш праз рыс тыя ка на лы яго вя дзен ня. 

Мне зда ец ца, гэ та пры вя дзе нас да больш 

ак тыў на га эка на міч на га раз віц ця і эфек тыў-

нас ці. Гэ та на шы да хо ды, наш даб ра быт.

Мі ка лай ЦЫ КУ НОЎ, стар шы ня Ма гі-

лёў скай аса цы я цыі пра мыс лоў цаў і прад-

пры маль ні каў, ды рэк тар ак цы я нер на га 

та ва рыст ва «Оль са», ка заў пра ро лю кі раў-

ні ка і яго пра ва на ка мер цый ную ры зы ку:

— Ма лень кае прад пры ем ства «Оль са» 

са мо ся бе вы цяг ну ла з банк руц тва, да яго 

да лу ча ны яшчэ шэсць та кіх жа, як яно, па 

вы твор чых пло шчах, бліз кіх да банк руц тва 

прад пры ем стваў. Ро ля ды рэк та ра вя лі кая, 

па він на быць аба ро на кі раў ні ка ад тых ры-

зык, якія іс ну юць.

Ілья МА КА ВЕЦ КІ, дэ кан эка на міч на га 

фа куль тэ та Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні-

вер сі тэ та, лі чыць, што для па вы шэн ня ма-

ла дзёж най прад пры маль ніц кай ак тыў нас ці 

па він на быць кан ку рэн цыя:

— З 2015 го да ў нас пры ўні вер сі тэ це 

пра цуе бяс плат ная стар тап-шко ла. Што год 

су мес на з абл вы кан ка мам мы пра во дзім з 

на шы мі сту дэн та мі «Ма гі лёў ін вест дэй». Ёсць 

пля цоў ка, экс пер ты, ін вес та ры, але ня ма пра-

ек таў, у якія мож на бы ло б уклас ці ся. Пры чым 

та кая праб ле ма са стар та па мі не толь кі ў Ма-

гі лё ве, але ва ўсёй Бе ла ру сі. З Ма гі лёў скай 

воб лас ці я не па мя таю ні вод на га ІT-стар та па. 

ВНУ рых ту юць шмат та кіх спе цы я ліс таў, але 

ся род іх ча мусь ці ня ма стар та пе раў.

Аляк сандр БА ДЗЯ КА, ды рэк тар вы со-

ка тэх на ла гіч на га прад пры ем ства «Тэх на-

літ», дзе вель мі шмат ма ла дых су пра цоў ні-

каў, лі чыць, што трэ ба ства рыць зда ро вае 

кан ку рэнт нае ася род дзе:

— Мы сён ня ў маш та бах усёй кра і ны 

баім ся зра біць па мыл ку. Пра якое раз віц цё 

мож на ка заць? Я б не ства рыў на «Тэх на лі це» 

тую шко лу ін жы не раў, ка лі б за га няў іх у вуз-

кія рам кі. За да ча кі раў ні ка — пе ра сце раг чы 

работ ні каў ме на ві та ад сур' ёз най па мыл кі.

Вік тар ПА ШКЕ ВІЧ, пра рэк тар БРУ, за-

кра нуў ба лю чую тэ му ўзнаў лен ня на ву ко вых 

кад раў для тэх ніч най ВНУ:

— Не менш як 40 % на ша га пер са на лу 

па він на мець ву чо ныя сту пе ні і зван ні. Мы 

тэх ніч ная ВНУ, тут па він ны быць за дзей ні-

ча ны пе ра важ на муж чы ны. Сён ня з гэ тым 

праб ле мы, бо ўча раш ні сту дэнт, які па да ваў 

над зеі, па ві нен быць вы рва ны з на ву ко ва га 

ася род дзя на пе ры яд служ бы ў ар міі. На зад 

вяр та юц ца не ўсе, шмат хто страч вае ці ка-

васць. У нас з 40 ма гіст ран таў муж чын ска га 

по лу 30 атры ма лі па вест кі, пра што тут мож-

на ка заць? На спе ла не аб ход насць пе ра гле-

дзець нор мы. І яшчэ, мы ро бім рас пра цоў кі, 

якія пра па ноў ва ем на рын ку. Але не каль кі 

га доў та му пас ля ўступ лен ня ў дзе ян не но-

ва га Пад атко ва га ко дэк са мы су тык ну лі ся 

з тым, што па він ны пла ціць па да так на да-

баў ле ную вар тасць (ПДВ) яшчэ да та го, як 

атры ма лі гро шы. І мы вы му ша ны ад маў ляц-

ца ад сур' ёз ных кант рак таў, дзе ве лі чы ня 

ПДВ знач ная. Я ўжо не ка жу пра тое, што мы 

гэ тых гро шай яшчэ мо жам і не ўба чыць. Та му 

ёсць са праў ды вя лі кая па трэ ба ў ка рэк ці роў-

цы нор маў Пад атко ва га ко дэк са, каб мы не 

вы мы ва лі аба рот ныя срод кі.

Анд рэй ЦІ МА ЕЎ, ды рэк тар ТАА «Тэх-

на парк «Гор кі», ка заў пра цяж кас ці ма ла-

дзёж на га прад пры маль ніц тва, ад сут насць 

яго фі нан са вай пад трым кі:

— Наш тэх на парк ство ра ны на ба зе Бе-

ла рус кай сель ска гас па дар чай ака дэ міі і з'яў-

ля ец ца экс пе ры мен таль ным для мо ла дзі. 

Імк нём ся яшчэ на эта пе ву чо бы не за гу біць 

жа дан не раз ві вац ца, неш та спра ба ваць. Каб 

у той жа час, ка лі бы лыя сту дэн ты прый дуць 

на вы твор часць, яны маг лі б сваю іні цы я-

тыў насць пра явіць. Мы га во рым пра ўні вер-

сі тэт 3.0 — на ву ка, аду ка цыя і прад пры маль-

ніц кая іні цы я ты ва. Каб лан цу жок «на ву чы лі, 

рас пра ца ва лі, ка мер цы я лі за ва лі» быў на 

ка рысць на шай кра і не. Сён ня шмат пра ек-

таў і пра грам раз ві ва ец ца з вы ка ры стан нем 

гро шай та го ж Еў ра са ю за або Ра сіі. Бы ло б 

ка рыс на рас пра ца ваць пра гра му гран таў для 

стар та паў скіх пра ек таў. І іні цы я ты ва б раз ві-

ва ла ся, і прад пры маль ніц кія схіль нас ці.

Усе кан струк тыў ныя пра па но вы, якія пра-

гу ча лі пад час раз мо вы на дыя ло га вай пля-

цоў цы, бу дуць сіс тэ ма ты за ва ны Ма гі лёў скім 

абл вы кан ка мам і пе ра да дзе ны на раз гляд 

ва ўра дзе.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Дыя лог на ка рысць устой лі васці
У Ма гі лё ве аб мер ка ва лі раз віц цё эка но мі кі і ства рэн не спры яль на га дзе ла во га ася род дзя
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Ад кры ты дыя лог БРСМ «Бе-

ла русь — гэ та МЫ» прай шоў 

у Ві цеб ску. У ад най мен най 

кан цэрт най за ле са бра лі ся 

іні цы я тыў ныя хлоп цы і дзяў-

ча ты з усёй воб лас ці, каб ра-

зам з за про ша ны мі экс пер-

та мі — прад стаў ні ка мі ўла-

ды — аб мер ка ваць важ ныя 

хва лю ю чыя пы тан ні.

Пры сут ныя юна кі і дзяў ча ты 

звяр ну лі ся да на мес ні ка стар-

шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мі ра ПЕ НІ НА з пы тан нем 

аб ства рэн ні ў го ра дзе До ма мо-

ла дзі. Спі кер, ад каз ва ю чы, за ўва-

жыў, што яно ўжо ўзні ма ла ся ра-

ней. «Ця пер трэ ба грун тоў на гэта 

аб мер ка ваць і зра зу мець, для 

ча го і пад што ства раць пра ект. 

Так са ма важ нае пы тан не — фі-

нан са ван не. Але пра па но ва пра-

віль ная, та му бу дзем ру хац ца ў 

гэ тым нап-рамку».

На мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 

гар вы кан ка ма Вік тар ГЛУ ШЫН 

пад тры маў ідэю ства рэн ня ма ла-

дзёж най крэ а тыў най пра сто ры. 

Пас ля та го як пра па но ва дас ка-

на ла пра пра цу ец ца спе цы я ліс та мі, 

га рад скія ўла ды зной дуць пля цоў-

ку. Гэ та мо жа быць як но вы бу ды-

нак, так і іс ну ю чы, яко му да дуць 

«дру гое ды хан не».

Пад час ад кры та га дыя ло гу 

за кра ну лі пы тан ні важ нас ці вы-

ка ры стан ня са цы яль ных се так 

дзярж слу жа чы мі, ства рэн ня Ма-

ла дзёж на га агенц тва для пра цоў-

най мо ла дзі, па пу ля ры за цыі дзяр-

жаў най сім во лі кі і ін шыя тэ мы. 

Ад хлоп цаў і дзяў чат пра гу ча ла 

дум ка, што Мі ніс тэр ства аду ка цыі 

больш ары ен та ва на ў сва ёй ра бо-

це на школь ні каў і сту дэнц тва. Але 

ся род ма ла дых ра бо чых, прад пры-

маль ні каў, фер ме раў, дзяр жаў ных 

слу жа чых ёсць шмат здоль ных, 

та ле на ві тых лю дзей, якія змаг лі б 

сва і мі крэа тыў ны мі ідэ я мі зра біць 

унё сак у раз віц цё кра і ны. Пер шы 

сак ра тар Чы гу нач на га рай ка ма 

БРСМ Ка ры на ПУШ КА РО ВА вы-

нес ла на аб мер ка ван не пы тан не 

аб ства рэн ні агенц тва, якое аб' яд-

нае аб са лют на ўсю мо ладзь.

Па моч нік Прэ зі дэн та — 

інспек тар па Ві цеб скай воб лас ці 

Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ да даў, што ідэя 

ня дрэн ная. Але, на яго по гляд, бы-

ло б пра віль ней на дзя ліць БРСМ 

вя лі кі мі паў на моц тва мі, па шы рыць 

сфе ру дзей нас ці ар га ні за цыі, каб 

яна да па ма га ла ў раз віц ці, рэа-

лі за цыі ідэй не толь кі школь най і 

сту дэнц кай мо ла дзі. Да рэ чы, та-

кая ра бо та ў БРСМ ужо вя дзец ца, 

вар та толь кі вы раз ней рас ста віць 

па трэб ныя ак цэн ты.

У за ле, дзе пра хо дзіў ад кры-

ты дыя лог, так са ма зна хо дзі ла-

ся скар бон ка ідэй і пра па ноў у 

Стра тэ гію раз віц ця дзяр жаў най 

ма ла дзёж най па лі ты кі кра і ны да 

2030 го да і іні цы я тыў, скі ра ва ных 

на кан струк тыў ны рух Бе ла ру сі ў 

бу ду чы ню. На яе быў на не се ны 

QR-код ма ла дзёж най плат фор мы 

«Рух НА ПЕ РАД», ах вот ныя па кі ну-

лі ў скар бон цы свае па жа дан ні і іні-

цы я ты вы. Усе яны бу дуць раз гле-

джа ны БРСМ у най блі жэй шы час.

Ана ла гіч нае ме ра пры ем ства ў 

той жа дзень прай шло і на Мін-

шчы не. Яно аб' яд на ла больш за 

800 удзель ні каў: школь ні каў, сту-

дэн таў, ма ла дых спе цы я ліс таў 

у роз ных сфе рах — на ву коў цаў, 

жур на ліс таў, кі раў ні коў гра мад скіх 

ар га ні за цый.

Па дзея стар та ва ла ў Мін ску. 

На ад крыц ці ў Цэнт раль ным до-

ме афі цэ раў вы сту пі ла стар шы ня 

Мінскага аб лас но га Са ве та дэ пу-

та таў На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ:

— Па доб ная пля цоў ка — гэ та 

маг чы масць па ка заць ся бе, аб-

мя няц ца дум ка мі, аб мер ка ваць 

перс пек ты вы раз віц ця сва ёй 

сфе ры, ра ё на і кра і ны. Для нас, 

ця пе раш ніх кі раў ні коў, вель мі 

каш тоў нае ва ша мер ка ван не, 

та му што вам ства раць бу ду чы-

ню на шай ма ла дой не за леж най 

дзяр жа вы. Сён ня вы ўжо ўклю-

ча ны ў рэ аль нае жыц цё. Мно гія 

з вас рэа лі за ва лі ся як пе да го гі, 

ура чы, спе цы я ліс ты — пра цаў ні кі 

вы твор час ці, твор чыя асо бы. Але 

са мае га лоў нае — вы ма ла дыя 

лю дзі з ак тыў най гра ма дзян скай 

па зі цы яй, та му вы тут.

Пер шы сак ра тар ЦК БРСМ 

Дзміт рый ВА РА НЮК ад зна-

чыў, што мо ладзь у нас вель мі 

іні цы я тыў ная. «Са мае га лоў нае, 

каб ва шы іні цы я ты вы нес лі кан-

струк тыў ны па ды ход. І вы дат на, 

што на пра ця гу ўсіх фо ру маў, 

і асаб лі ва на фо ру ме ў Мін скай 

воб лас ці, ка лі ў кож най сек цыі 

аб мер ка ва лі ся ўсе кі рун кі, якія 

да ты чац ца раз віц ця на шай 

краі ны, мы па чу лі шмат са мых 

роз ных іні цы я тыў».

Пас ля мо ладзь па еха ла па 

рэ гіё нах. На «Ба ры саў-Арэ не» 

пра ца ва ла ін тэр ак тыў ная пля-

цоў ка, там прад ста ві лі роз ныя 

ма ла дзёж ныя рас пра цоў кі і іна-

ва цый ныя пра ек ты. Ся род іх, 

на прык лад, пра гра ма, якая да-

па мо жа дзе цям з асаб лі вас ця мі 

раз віц ця пад час гуль ні па зна ё-

міц ца з жы вёль ным све там. Так-

са ма хлоп цы і дзяў ча ты па бы ва лі 

ў Ба ры саў скім ме ды цын скім ка-

ле джы, СЗАТ «БелДжы», ін дуст-

ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень» 

і ін шых знач ных аб' ек тах рэ гі ё на. 

А яшчэ пра вя лі ад кры ты дыя лог 

са стар шы нёй Мі набл вы кан ка-

ма Аляк санд рам ТУР ЧЫ НЫМ 

у Па ла цы куль ту ры імя М. Гор-

ка га ў Ба ры са ве. Аб мер ка ва лі 

пы тан ні за ня тас ці, са цы яль ных 

пра ек таў і гран та вай пад трым кі 

ма ла дых лю дзей. Абя ца лі па чуць 

су час нае па ка лен не і та кія су-

стрэ чы ар га ні зоў ваць час цей.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ГОД НЫЯ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ: 
АД МО ЛА ДЗІ І ДЛЯ МО ЛА ДЗІНа ма ла дзёж ным 

фо ру ме ў Вi цеб ску.


