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ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ РЭ ГІ Ё НА
Каб аб мер ка ваць вы ні кі рэа лі-

за цыі пра ек та на Смар гон шчы не, 
ар га ні за та ры су мес на з Са ве там 
па раз віц ці прад пры маль ніц тва 
мяс цо ва га рай вы кан ка ма пра вя-
лі круг лы стол. «Прад пры маль-
ніц кая ін іцы я ты ва па він на стаць 
ас но вай для да лей ша га са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця рэс-
пуб лі кі», — упэў не на на мес нік 
стар шы ні Смар гон ска га ра-
ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Тац ця на ШЧА БЯ РА КА.

У ра ё не сён ня пра цу юць больш 
за 1500 прад пры ем стваў ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су. Роз ніч ным 
ганд лем зай ма юц ца амаль 35 % 
прад пры маль ні каў, сфе ра па слуг 
ва ло дае 24 %, гру за пе ра воз кі — 
15 %, вы твор часць — 14 %.

Па сло вах Тац ця ны Шча бя ра-
кі, іс ну юць шэсць кры тэ ры яў, якія 
ха рак та ры зу юць уз ро вень ма-
ло га і ся рэд ня га прад пры маль-
ніц тва (МСП) у рэ гі ё не. Пер шы 
і асноў ны — коль касць суб' ек таў 
МСП на 1000 за ня тых у эка но мі-
цы. На Смар гон шчы не за апош нія 
тры га ды сі ту а цыя ста біль ная — 
гэ ты па каз чык 21,8 суб' ек та. У ма-
лым і ся рэд нім прад пры маль ніц-
тве пра цуе 5460 ча ла век (25 % 
ад агуль най коль кас ці за ня тых у 
эка но мі цы).

ПАРТ НЁР СТВА 
ДЗЕ ЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ

Су ар га ні за тар круг ла га ста-
ла — аб' яд нан не «Эка парт нёр-
ства». Асноў ны век тар яго дзей-
нас ці — эка ла гіч ныя праб ле мы 
краіны, адзін з кі рун каў пра цы — 
устой лі вае раз віц цё, та му «Эка-
парт нёр ства» су мес на з ар га ні за-
цы яй «Жан чы ны за ад ра джэн не 
На ра чан ска га краю» ста лі рэа лі-
зоўваць пра ект «Раз віц цё сель-
скіх тэ ры то рый у Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь: па вы шэн не ро лі сель ска-
га прад пры маль ніц тва шля хам 
ства рэн ня і за пус ка ў Ка ма ро ве 
сель ска га біз нес-ін ку ба та ра».

Пра ект рас пра ца ва ны дзе ля 
раз віц ця сель скай мяс цо вас ці 
шля хам пад трым кі пры ват ных 
іні цы я тыў.

«Наш пра ект пра цуе ўжо пры-
бліз на два га ды. Мэ та вы мі гру па-
мі з'яў ля юц ца ма лыя і ся рэд нія 
прад пры ем ствы ў зо не рэа лі за-
цыі пра ек та, экс пер ты, асо бы, 
якія пры ма юць ра шэн не, гра-
мад скія аб' яд нан ні, біз нес-ар га-
ні за цыі. Мы пра цу ем у ча ты рох 
ра ё нах — гэ та паў ноч на-за ход няя 
част ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь», — 
рас каз вае вы ка наў чы ды рэк-
тар «Эка парт нёр ства» Алі на 
БУШ МО ВІЧ.

Удзель ні ка мі пра ек та ста-
лі Мя дзель скі, Смар гон скі, Па-

стаў скі і Аст ра вец кі ра ё ны. Яны 
з'яў ля юц ца ўні каль най сель скай 
тэ ры то ры яй, што зна хо дзіц ца по-
бач з мя жой Еў ра пей ска га са ю за 
і ад да ле на ад буй ных пра мыс ло-
вых цэнт раў. Ме на ві та раз віц цё 
ма ло га і ся рэд ня га пры ват на га 
біз не су мо жа стаць кры ні цай 
ства рэн ня но вых ра бо чых мес-
цаў.

Пра ект скла да ец ца з трох эта-
паў, якія ўжо прак тыч на рэа лі за-
ва ны. Пер шы — за пуск біз нес-ін-
ку ба та ра ў вёс цы Ка ма ро ва Мя-
дзель ска га ра ё на, дру гі — ства-
рэн не шко лы сель ска га біз не су, 
і апош ні — пад трым ка мяс цо вых 
іні цы я тыў, якія бы лі ада бра ныя 
для фі нан са ван ня.

Круг лы стол пра во дзіў ся так-
са ма ў рам ках пад рых тоў кі «бе-
лых кніг».

— Гэ та та кія да след чыя спра-
ва зда чы, якія ро бяц ца для апі-
сан ня во пы ту, што атры ма лі 
прад пры маль ні кі-па чат коў цы ў 
рам ках пра ек та. Яны не аб ход-
ныя, каб рас ка заць ін шым у на-
шай кра і не і, маг чы ма, за яе ме-
жа мі, якія ёсць у нас ста ноў чыя 
мо ман ты і пе ра шко ды, — па ве-
да мі ла Алі на Буш мо віч. — А так-
са ма там бу дуць рэ ка мен да цыі 
па раз віц ці сель ска га прад пры-
маль ніц тва.

РУЧ НІ КІ 
І ЛІЧЫНКІ ЯК БІЗ НЕС-ІДЭІ

У рам ках пра ек та ад бы ло ся 
пяць цык лаў шко лы сель ска га 
біз не су. Ах вот ныя ад крыць сваю 
спра ву ву чы лі ся і рас пра цоў ва лі 
біз нес-пла ны. Ка мі сія экс пер таў 
пад час ме ра пры ем ства «Стар тап 
Уі кэнд» шу ка ла ідэі для фі нан-
са ван ня. Уся го бы ло ада бра на 
24 іні цы я ты вы, 9 з іх рэа лі зу юц ца 
за раз на Смар гон шчы не. На якім 
эта пе зна хо дзяц ца біз нес-ідэі, 
удзель ні кі круг ла га ста ла па чу лі 
першымі.

Гіс то рыі мно гіх но вых прад-
пры маль ні каў па чы на лі ся з та го, 
што хтось ці вяр нуў ся на ма лую 
ра дзі му з го ра да або змя ніў жыц-
цё ў ста лі цы на вяс ко вую ці шы-
ню.

Ся род прад пры маль ніц кіх 
ідэй і сель ска гас па дар чыя (вы-

рошч ван не клуб ніц, вы твор-
часць бія гу му су), і пра мыс ло выя 
(ства рэн не драў ля ных вок наў). 
На прык лад, Аляк сей СВІР СКІ 
за гран та выя гро шы за куп ляе 
аб ста ля ван не і ад наў ляе па-
мяш кан не для ра мон ту ма шын, 
а Іван МА ЦЮК з сям' ёй улад-
коў вае на аг ра ся дзі бе «Па ла-
нэз» му зей-тра пез ную для пра-
вя дзен ня свят і пры ёму эк скур-
сій ных груп. Уво гу ле, мно гія з 
удзель ні каў пра ек таў па дзя ля-
юць дум ку, што біз нес па ві нен 
быць ся мей ным.

Пра тое, як спра ву для ду шы 
пе ра тва рыць у біз нес, рас ка за ла 
Ве ра ні ка ШЧУ РОЎ СКАЯ: «Сут-
насць ма ёй ідэі — вы ра бы па 
ін ды ві ду аль ным за ка зе. Ра бі ла 
ак цэнт на сло ве «ін ды ві ду аль-
ныя». Я сён ня не га то ва пус каць 
сваю пра цу на па ток — не ма гу я 
ра біць 20 ад ноль ка вых су мак ці 
руч ні коў».

Спа чат ку май стры ха пла на ва-
ла ра біць толь кі хрыс ціль ныя на-
бо ры. Ус па мі нае, што пе рад тым, 
як ста ла хрос най ма ці, не змаг ла 
знай сці жа да ны вы раб. За раз Ве-
ра ні ка пла нуе на бо ры для цар-
коў на га аб ра ду дэк ла ра ваць, каб 

бы ла маг чы масць пра да ваць іх у 
ма га зі не.

«Лю дзі га то выя пла ціць за экс-
клю зіў», — сцвяр джае жан чы на і 
пры во дзіць прык лад, як клі ент з 
Ка лі нінг ра да апла ціў ёй да ро гу, 
каб яна пры вез ла вы раб.

Дрэн ны той сал дат, што не 
ма рыць стаць ге не ра лам. А біз-
нес мен дрэн ны той, які не жа дае 
абы сці сва іх кан ку рэн таў. Як гэ та 
зра біць, Ілья АГАР КАЎ ужо ве-
дае. Яго іні цы я ты ва — пе ра пра-
цоўка ад хо даў птуш ка фаб рык у 
жы выя лі чын кі мух, вы су ша ныя 
і заа гу мус — бу дзе ў су ткі да ваць 
да 500 літ раў сы ра ві ны. У кан-
ку рэн таў аб' ёмы сціп лей шыя — 
460 літ раў.

«Бія ма са мо жа пра да вац ца 
ры ба кам у жы вым вы гля дзе, 
мо жа су шыц ца і быць кор мам 
для сель ска гас па дар чых жы вёл, 
ры бы», — рас каз вае аб рын ках 
збы ту пра дук цыі прад пры маль-
нік.

ПАД ТРЫМ КА 
ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ 
ЭКС ПЕРТ НАЯ

Рэа лі за ваць свае ідэі ў кан-
крэт ныя прад пры ем ствы мно гія з 
удзель ні каў шко лы біз не су змаг-
лі дзя ку ю чы ву чэб на-прак тыч най 
уста но ве «Бі Ка ма ро ва». Цэнтр 
па ста ян на аказ вае кан суль та-
цый ную пад трым ку іні цы я ты вам 
з ча ты рох ра ё наў, якія ўдзель ні-
ча юць у пра ек це.

«Праб ле ма раз віц ця прад пры-
маль ніц тва ў на шай кра і не — гэ та 
не столь кі за ка на даў чая ба за, не 
столь кі ад сут насць фі нан са вых 
срод каў, а ад сут насць ра зу мен-
ня, як гэ та ра біць, — кан ста туе 
Эду ард ВАЙ ЦЯ ХО ВІЧ, ды рэк-
тар «Бі Ка ма ро ва». — Быў час, 
ка лі ўсе ха це лі быць юрыс та мі, 
эка на міс та мі, за раз усе ай ціш ні-
ка мі жа да юць быць. Як вый сці з 
гэ тай сі ту а цыі, каб не «за ду шыць» 
сель скую мяс цо васць? Мы та-
ды пры ду ма лі ды вер сі фі ка цыю 
сель скай эка но мі кі, што, акра-
мя сель скай гас па дар кі, іс ну юць 
раз на стай ныя ві ды — пе ра пра-
цоў ка, пра мыс ло васць, фі нан сы, 
ту рызм і ін шыя ві ды біз не су».

Па сло вах Эду ар да Вай ця хо-
ві ча, асноў ны рэ сурс Бе ла ру сі — 
ча ла ве чы. «Эка но мі ка тры ма ец-
ца на ак тыў ных, пра ца здоль ных 
лю дзях, якія хо чуць і мо гуць пра-
ца ваць. Ім трэ ба да па ма гаць», — 
пад крэс лі вае ды рэк тар біз нес-ін-
ку ба та ра.

Ство ра ны ў Смар го ні свой 
цэнтр пад трым кі прад пры маль-
ніц тва «Біз не сА ры ен цір», які 
аказ вае раз на стай ныя (ар га-
ні за цый ныя, ін фар ма цый ныя, 
бух гал тар скія) ме ры пад трым кі 
не вя лі кіх прад пры ем стваў.

...І ДЗЯР ЖАЎ НАЯ
Па-пер шае, асаб лі выя ўмо-

вы для біз не су ў вёс цы іс ну юць у 
пад атко вай сфе ры. Ме ра мі Ука за 
№ 345 на Смар гон шчы не на па-
ча так го да ска рыс та лі ся 16 суб'-
ек таў прад пры маль ніц тва. Пра 
прэ фе рэн цыі пры ака зан ні роз-
ніч на га ганд лю і па слуг на вёс цы 
рас ка заў на мес нік на чаль ні-
ка ўпраў лен ня кант роль най 
ра бо ты ін спек цыі Мі ніс тэр-
ства па па дат ках і збо рах па 
Смар гон скім ра ё не Аляк сей 
ВА ЛО ХІН. Для ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў гэ та вы пла та 
адзі на га па да тку ў па ме ры ба-
за вай ве лі чы ні ў ме сяц. Для ІП, 
якія вы ка рыс тоў ва юць агуль ную 
сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня, уста-
ноў ле на па ні жа ная стаў ка па да-
ход на га па да тку ў 6 %.

«Што да ты чыц ца ар га ні за цый, 
ім уста ноў ле ны льго ты па па да тку 
на да баў ле ную вар тасць. Гэ та зна-

чыць, што ар га ні за цыі, якія ажыц-
цяў ля юць дзей насць на вёс цы, не 
з'яў ля юц ца пла цель шчы ка мі па-
да тку на да баў ле ную вар тасць у 
част цы ака зан ня гэ тых па слуг», — 
ска заў Аляк сей Ва ло хін. Так са ма 
вы ка рыс тоў ва ец ца па ні жа ная 
стаў ка па па да тку на пры бы так.

«Ар га ні за цыя прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці ста ла доб рай 
аль тэр на ты вай тра ды цый ным 
фор мам за ня тас ці на сель ніц тва, 
асаб лі ва ў сель скай мяс цо вас ці 
і ма лых га ра дах», — ад зна чы ла 
на мес нік на чаль ні ка ўпраў-
лен ня — на чаль нік ад дзе ла 
дзяр жаў най служ бы за ня тас-
ці на сель ніц тва ўпраў лен ня па 
пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 
аба ро не рай вы кан ка ма Та ма-
ра РА МА НО ВІЧ.

Спе цы я ліст рас ка за ла ўдзель-
ні кам круг ла га ста ла, як мож на 
атры маць бяз вы плат ную суб сі-
дыю для ад крыц ця біз не су. «Суб-
сі дыя да ец ца на асно ве за явы і 

тэх ні ка-эка на міч на га, у тым 
лі ку фі нан са ва га аб грун та ван-
ня, біз нес-пла на, эфек тыў нас ці 
ар га ні за ва най прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці. Пе ра ва гу 
бес пра цоў ныя най больш час та 
ад да юць дзей нас ці ў сфе ры па-
слуг: па шыў і ра монт адзен ня, 
ра монт бы та вых вы ра баў, аў та-
ма бі ляў, вы твор часць і ра монт 
мэб лі», — пры вя ла прык лад Та-
ма ра Ра ма но віч.

Каб вы да лі суб сі дыю, трэ ба 
знай сці і сва бод ную ні шу, спра-

ва па він на быць за па тра ба ва на 
ў рэ гі ё не. Суб сі дыя скла дае 11-
крат ную ве лі чы ню бюд жэ ту пра-
жыт ко ва га мі ні му му (з 1.02.2019 
го да — 2386 бе ла рус кіх руб лёў). 
Ка лі сваю спра ву вы ра шае ад-
крыць бес пра цоў ны, за рэ гіст ра-
ва ны ў ма лым го ра дзе ці ра ё не з 
вы со кай на пру жа нас цю на рын ку 
пра цы або ў вёс цы, то су ма па-
вя ліч ва ец ца да 3254 бе ла рус кіх 
руб лёў.

Су мес ны круг лы стол ра ён ных 
ор га наў ула ды і гра мад ска га аб'-
яд нан ня «Эка парт нёр ства» стаў 
пля цоў кай, дзе прад пры маль ні-
кі змаг лі не толь кі пра кан суль-
та вац ца са спе цы я ліс та мі, але і 
атры маць ад ка зы на свае пы тан ні 
да ўла ды. І ў біз не се, і ў дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве мож на ру хац ца 
на пе рад толь кі слу ха ю чы, да па-
ма га ю чы і ста ра ючы ся зра зу мець 
ад но ад на го.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
г. Смар гонь.

УЛАС НЫ БІЗ НЕС 
НА ПА МЕЖ ЖЫ

Удзель ні ка мі пра ек та 
ста лі Мя дзель скі, 

Смар гон скі, Па стаў скі 
і Аст ра вец кі ра ё ны. Яны 
з'яў ля юц ца ўні каль най 
сель скай тэ ры то ры яй, што 
зна хо дзіц ца по бач з мя жой 
Еў ра пей ска га са ю за 
і ад да ле на ад буй ных 
пра мыс ло вых цэнт раў. 
Ме на ві та раз віц цё ма ло га 
і ся рэд ня га пры ват на га 
біз не су мо жа стаць 
кры ні цай ства рэн ня но вых 
ра бо чых мес цаў.

Быў час, ка лі 
ўсе ха це лі быць 

юрыс та мі, эка на міс та мі, 
за раз усе ай ціш ні ка мі 
жа да юць быць. Як вый сці 
з гэ тай сі ту а цыі, каб 
не «за ду шыць» сель скую 
мяс цо васць?

Як за ра біць 
на му хах 

і ма не ты за ваць 
сва ё за хап лен не?

Вы шы ты кры жы кам мядз ве дзік у рам цы 10x15 — 
больш за 20 га доў та му з яго па ча ла ся ма ра аб 
сва ёй спра ве Ве ра ні кі ШЧУ РОЎ СКАЙ. Сён ня ся род 
вы ра баў прад пры маль ні цы руч ні кі, эт на сум кі, 
хрыс ціль ныя на бо ры і на ват па лі то. Пра дук цыя 
май стры хі ка рыс та ец ца по пы там не толь кі ў 
Бе ла ру сі, але і за мя жой. Ажыц ця віць ма ру аб сва ім 
біз не се Ве ра ні ка і яшчэ во сем прад пры маль ні каў 
са Смар гон ска га ра ё на змаг лі дзя ку ю чы пра ек ту 
«Раз віц цё сель скіх тэ ры то рый у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь». Іні цы я ты ву рэа лі зу юць гра мад скія 
аб' яд нан ні «Эка парт нёр ства» і «Жан чы ны 
за ад ра джэн не На ра чан ска га краю».


