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Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, 
стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах, 
ужо не пер шае склі кан не 
ся род ін ша га зай ма ец ца 
ана лі зам за ка на даў ства 
ў гэ тай га лі не. На яго дум ку, 
эка на міч ны пос пех кра і ны 
шмат у чым за ле жыць не толь кі 
ад дзе ла вой іні цы я ты вы 
ўнут ра на га ці знеш ня га 
ін вес та ра, але і ад та го, з які мі 
да ку мен та мі і ўмо ва мі вя дзен ня 
біз не су яму да вя дзец ца 
су тык нуц ца.

— Ас но ва ра бо ты се на та-
раў — па ляп шэн не за ко наў. Як 
у гэ тым кі рун ку склад ва ец ца 
ра бо та ка мі сіі, якую вы ўзна-
чаль ва е це?

— Пе ра ка на ны, што закана-
твор чая пра ца не цер піць мі тус-
ні, а па тра буе сур' ёз най удум-
лі вай ра бо ты, вы ву чэн ня ве лі-
зар най коль кас ці ма тэ ры я лаў. 
Ха чу пад крэс ліць, што асноў ная 
ра бо та ка мі сіі скан цэнт ра ва на 
на за ка на даў чым за бес пя чэн ні 
прыяры тэ таў, якія бы лі ўхва ле-
ны на V Усе бе ла рус кім на род ным 
схо дзе. Яны, мяр кую, ва ўсіх на 
слы ху — ін вес ты цыі, за ня тасць, 
экс парт, ін фар ма ты за цыя і мо-
ладзь.

Перш за ўсё, на сту піў час 
пра ца ваць, пра ца ваць па-са-
праўд на му, а не толь кі шу каць і 
зна хо дзіць ін вес ты цыі. Ін вес ты-
цыі — гэ та ас но ва для эка на міч на-
га рос ту. Гэ та ві да воч на. Бу дуць 
ін вес ты цыі, зна чыць, змо жам 
за бяс пе чыць эфек тыў ную за ня-
тасць, пра вес ці глы бо кую ма дэр-
ні за цыю. Гэ та рост кан ку рэн та-
здоль нас ці, а зна чыць, экс пар ту 
і ва лют най вы руч кі ў кра і ну.

Ра зам з тым сі ту а цыя ў ін-
вес ты цый най сфе ры вы клі-
кае вя лі кую за не па ко е насць. 
Агуль на вя до ма, што зні жэн не 
пра цяг ва ец ца ўжо ча ты ры га-
ды. Мо жа, гэ та ўжо і на гна ла 
аско му, але я паў та ру — ад-
ным з дзейс ных ме ха ніз маў 
па вы шэн ня пры ваб нас ці краі-
ны для ін вес та ра з'яў ля ец ца 
да лей шае ўдас ка на лен не ін-
вес ты цый на га за ка на даў ства.
Та кую за да чу па ста віў кі раў нік 
дзяр жа вы.

— Якія хі бы ў за ка на даў стве 
ба чыць ка мі сія?

— Пры ма ю чы ўдзел у рас пра-
цоў цы пла на ме ра пры ем стваў 
па ўдас ка на лен ні ін вес ты цый-
на га клі ма ту, мы зра зу ме лі, што 
ін вес ты цый ная пры ваб насць 

кра і ны не вы чэрп ва ец ца сіс тэ-
май іль гот для ін вес та раў і суб-
сі дый для вы твор цаў іна ва цый-
най пра дук цыі. Яна ўклю чае ў 
ся бе і па лі тыч ную ста біль насць, 
праз рыс тасць, на яў насць ан ты-
ка руп цый ных ме ха ніз маў. Най-
больш знач ныя пра па но вы — гэ-
та за бес пя чэн не га ран тыі для 
ін вес та раў пры зме не за ка на-
даў ства, ука ра нен не ме ха ніз ма 
стра ха ван ня ін вес ты цый ных 
ры зык, пе ра гляд па ды хо даў да 
суб сі ды яр най ад каз нас ці ў вы-
пад ку банк руц тва.

Але, ня гле дзя чы на шэ раг 
няўзгод не ных па зі цый з эка на-
міч ным бло кам ура да і про філь-
ны мі мі ніс тэр ства мі па па ды хо-
дах да ўдас ка на лен ня ін вес ты-
цый на га за ка на даў ства, мы ўсё 
ж та кі кан струк тыў на пра цу ем з 
усі мі за ці каў ле ны мі ўдзель ні ка мі 
гэ та га скла да на га пра цэ су.

За бя га ю чы кры ху на пе рад, 
ска жу, што во сен ню 2018 го да 
пла ну юц ца пар ла менц кія слу-
хан ні па тэ ме па ляп шэн ня ін вес-
ты цый на га клі ма ту. Мяр кую, што 
ў рам ках гэ та га ме ра пры ем ства ў 
нас бу дзе яшчэ ад на маг чы масць 
«зве рыць га дзін ні кі» па грун тоў-
ных пы тан нях у гэ тай скла да най 
сфе ры. Але толь кі пра ца, яе вы-
нік мо гуць да ка заць, што ін вес-
ты цый ны клі мат у нас рэ аль на 
не гор шы, чым сі ту а цыя ў эка но-
мі цы.

— Ін вес ты цыі пры но сяць і 
шэ раг но вых пра цоў ных мес-
цаў...

— Са праў ды, ні час, ні пра цу 
спы ніць нель га. Пры тым што-
год коль касць на сель ніц тва, 
за ня та га ў эка но мі цы Бе ла ру сі, 
ска ра ча ец ца. У чле наў на шай ка-
мі сіі сфар мі ра ва ла ся ўстой лі вае 
мер ка ван не, што гэ ты не га тыў ны 
трэнд аб умоў ле ны не толь кі дэ-
ма гра фіч ным фак та рам. Міг ра-
цыя, ніз кі ўзро вень апла ты пра-

цы, це ня вы сек тар уно сяць свой 
«уклад» у зні жэн не па каз чы ка за-
ня та га на сель ніц тва. Упэў не ны, 
што ў ся рэд не тэр мі но вым пе ры-
я дзе за бес пя чэн не эфек тыў най 
за ня тас ці ста не ад ным з га лоў-
ных вы клі каў для ўсёй вер ты ка лі 
ўла ды.

У кра і не ство ра ны бес прэ цэ-
дэнт ныя пра ва выя ўмо вы для 
раз віц ця прад пры маль ніц тва, 
са ма за ня тас ці. Пры ня ты па кет 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў па 
лі бе ра лі за цыі біз не су і раз ня во-
лен ні дзе ла вой іні цы я ты вы. Шка-
да, што не ўсе пра па но вы на шай 
і ін шых ка мі сій Са ве та Рэс пуб лі-
кі бы лі ўлі ча ны. Асноў ная ідэя, 
якая на ле жыць Са ве ту Рэс пуб-
лі кі, — пры няц це ак таў «па кет-
ным прын цы пам», на жаль, не 
прай шла.

— А што вы ска жа це пра сі-
ту а цыю з экс пар там?

— Асноў ную до лю вы раб ле най 
пра дук цыі — дзве трэ ція — трэ ба 
экс пар та ваць (каб не па вя ліч-
ваць склад скія за па сы). Не сак-
рэт, што гэ та скла да ная спра ва. 
Сён ня ўсе дзяр жа вы імк нуц ца 
аба ра ніць унут ра ны ры нак і пад-
тры маць на цы я наль ных вы твор-
цаў. Гэ та жорст кі рэа лізм. Пе ра-
мо жа толь кі ўпар ты. І мы па він ны 
быць та кі мі.

На на шу дум ку, вар та не ад-
клад на сты му ля ваць бюд жэт-
ныя ме ха ніз мы пад трым кі экс-
пар ту. У той жа час яе аб' ём 
па ві нен быць аб грун та ва ным. 
На гэ та мы звяр та лі ўва гу рас-
пра цоў шчы каў пра ек та бюд-
жэ ту на гэ ты год.

Най важ ней шае пы тан не экс-
парт най стра тэ гіі — ды вер сі фі-
ка цыя па ста вак. У ме жах між на-
род най дзей нас ці мы імк нём ся, 
на мой по гляд, спры яць фар мі-
ра ван ню ста ноў ча га імі джу бе-
ла рус кай пра дук цыі. Зруч най 
пля цоў кай у па шы рэн ні раз віц-
ця ганд лё ва-эка на міч на га су-
пра цоў ніц тва і, у пры ват нас ці, 
экс пар ту па ві нен стаць V Фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі, які ад бу-
дзец ца сё ле та.

— Ня даў на пры ня ты так 
зва ны дэ крэт «ПВТ 2.0» му сіць 
спры яць раз віц цю эка но мі кі і, 
га лоў нае, — ІТ-сек та ра.

— Дэ крэт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь № 8 «Аб раз віц ці ліч ба-
вай эка но мі кі» ста не «да рож най 
кар тай» для дзяр жаў ных ор га-
наў па на рошч ван ні до лі ін фар-
ма цый ных па слуг у ВУП кра і ны і 
вы ка нан ні за да чы кі раў ні ка дзяр-
жа вы аб фар мі ра ван ні ІТ-кра і ны. 

Лі чым, што най важ ней шай мэ тай 
ліч ба ві за цыі эка но мі кі з'яў ля ец-
ца па вы шэн не эфек тыў нас ці біз-
не су. Па цвяр джа ец ца гэ та і тым 
фак там, што Дэ крэт № 8 увай шоў 
у па кет нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў па лі бе ра лі за цыі біз не су і 
раз ня во лен ні дзе ла вой іні цы я-
ты вы.

Мы сваю ра бо ту на кі ру ем на 
за ка на даў чае за бес пя чэн не ліч-
ба ві за цыі га лін эка но мі кі. Для 
гэ та га пла ну ец ца пра пра ца ваць 
з за ці каў ле ны мі пы тан не аб фар-
мі ра ван ні асоб най дзяр жаў най 
пра гра мы па раз віц ці ліч ба вай 
эка но мі кі, ар га ні за ваць аб мен 
во пы там з за меж ны мі ка ле га мі, 
пра вес ці ад па вед ную сек цыю 
на V Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 
Ра сіі, па пу ля ры за ваць ся род на-
сель ніц тва кан цэп цыю ліч ба вых 
тэх на ло гій і яе ўка ра нен не ў вы-
твор чыя пра цэ сы.

Каб якас на ўплы ваць на ўсе 
сфе ры гра мад ска га жыц ця, ліч-
ба вая эка но мі ка не па він на быць 
эка но мі кай для абра ных.

— Асоб нае пы тан не для ва-
шай ка мі сіі — бюд жэт.

— Гэ та асоб ны блок на шай ра-
бо ты. Сфар мір ма ваць бюд жэт у 
жорст кіх умо вах бы ло ня прос та. 
І ўсё ж гэ та ляг чэй, чым яго вы-
кон ваць. Нам спат рэ біц ца на пру-
жа ная пра ца ўся го на сель ніц тва 
кра і ны, пра цоў ных ка лек ты ваў, 
ула даў усіх уз роў няў. Мно гае, 
што ро біц ца ў кра і не сур' ёз на-
га, грун тоў на га, ро біц ца за кошт 
бюд жэ ту.

Сё ле та пла ну ец ца рас пра цоў ка 
за ко на пра ек та, які пра ду гледж-
вае комп лекс ную ка рэк ці роў ку 
Пад атко ва га ко дэк са на прын-
цы пах ста біль нас ці, зра зу ме лас-
ці пра ва вых нор маў і лёг кас ці іх 
ус пры ман ня. Па ста ян ная ка мі сія і 
про філь нае ўпраў лен не Сак ра та-
ры я та пры муць не па срэд ны і іні-
цы я тыў ны ўдзел у гэ тай ра бо це. 
Дак лад ней, мы ўжо яе па ча лі ў 
скла дзе ра бо чай гру пы, ство ра-
най у мэ тах комп лекс най ка рэк-
ці роў кі Пад атко ва га ко дэк са.

У ад па вед нас ці з па тра ба ван-
ня мі стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі-
кі асаб лі вую ўва гу мы ўдзя ля ем 
ана лі зу пра ва пры мя няль най 
прак ты кі, ма ні то рын гу за ка на-

даў ства. У 2017 го дзе пра во дзіў-
ся ма ні то рынг За ко на «Аб гас па-
дар чых та ва рыст вах». Важ насць 
гэ та га за ко на па цвяр джа ец ца ад-
ной ліч бай. У на шай кра і не ка ля 
140 ты сяч юры дыч ных асоб, з якіх 
ка ля 65 ты сяч з'яў ля юц ца гас па-
дар чы мі та ва рыст ва мі.

У ме жах ма ні то рын гу мы звяр-
ну лі ўва гу на ана ла гіч ныя за ко-
ны на шых сяб роў па Еў ра зій скім 
эка на міч ным са ю зе і Еў ра са ю зе. 
На жаль, пры кан цэп ту аль ным 
па да бен стве ма юц ца прын цы-
по выя ад роз нен ні, якія, на дум-
ку ка мі сіі, не на на шу ка рысць. 
За ка на даў ствы Ра сіі і Ка зах ста-
на пра ду гледж ваюць дзя лен не 
ак цы я нер ных та ва рыст ваў на 
пуб ліч ныя і не пуб ліч ныя (а гэ та 
пе ра ва га для ін вес та ра), за ма-
ца ва ны ме ха нізм сек' ю ры ты за цыі 
(маг чы масць рэ струк ту ры за цыі 
даў гоў гас па дар чых та ва рыст-
ваў шля хам кан вер та ван ня даў-
га вых аба вя за цель стваў у ак цыі 
(до лі).

Наш За кон мае шэ раг пра бе-
лаў, якія па він ны быць лік ві да-
ва ны. Толь кі адзін прык лад — не-
аб ход на ад мя ніць за ба ро ну на 
ўдзел гас па дар ча га та ва рыст ва 
ў якас ці адзі на га ўдзель ні ка ў ін-
шым та ва рыст ве. Гэ та аб ме жа-
ван не не га тыў на ад бі ва ец ца ў 
ад но сі нах да за меж ных юры дыч-
ных асоб з ад ным удзель ні кам. 
Вы пра ца ва ныя пад час ма ні то-
рын гу рэ ка мен да цыі на кі ра ва ны 
ў Са вет Мі ніст раў. Ра бо та па ка-
рэк ці роў цы За ко на аб гас па дар-
чых та ва рыст вах пра цяг нец ца ў 
бя гу чым го дзе.

Ха чу на га даць вы каз ван не-
па тра ба ван не кі раў ні ка дзяр жа-
вы: «Се на та ры па він ны, іду чы ад 
жыц ця, ад прак ты кі, ад ка заць на 
пы тан не: ці пры ня се той ці ін шы 
за кон рэ аль ную ка рысць лю дзям 
і кра і не?» Вось мы і пра цу ем у гэ-
тым кі рун ку.

Ха чу з упэў не нас цю за-
явіць: зме ны пра ва во га ланд-
шаф ту ў эка но мі цы, якія ад-
бы ва юц ца сён ня пры ўдзе ле 
на шай Па ста ян най ка мі сіі, 
ужо ў гэ тай пя ці год цы ака жуць 
па зі тыў ны ўплыў на эка на міч-
нае раз віц цё дзяр жа вы.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

ЗА КО НЫ ПА ВІН НЫ ЗА КО НЫ ПА ВІН НЫ 
ПА СПЯ ВАЦЬ ЗА ЭКА НО МІ КАЙПА СПЯ ВАЦЬ ЗА ЭКА НО МІ КАЙ

Ад на з праб лем сён няш ніх 
прад пры ем стваў — дэ бі тор ская 
за па зы ча насць, ка лі спа жыў цы іх 
та ва раў, па слуг, ра бот свое ча со ва 
не вяр та юць гро шы. Гэ та пры во дзіць 
да зні жэн ня аба рот ных срод каў, праб лем 
з вы пла тай за ра бот най пла ты і, як вы нік, 
па гар шэн ня фі нан са ва га ста но ві шча 
са мо га прад пры ем ства. Ле тась ор га на мі 
пра ку ра ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці бы ло 
пра ве ра на 30 ар га ні за цый дзяр жаў най 
улас нас ці і вы яў ле ны шэ раг па ру шэн няў.

— Рос ту знеш няй пра тэр мі на ва най дэ бі-
тор скай за па зы ча нас ці шмат у чым спры я лі 
дрэн нае вы ву чэн не фі нан са вай ста біль-
нас ці і пла це жаз доль нас ці контр аген таў, 
па ру шэн ні па рад ку за клю чэн ня і вы ка нан-
ня да га во раў, не на леж ная якасць пра вя-
дзен ня прэ тэн зій на-іс ка вай дзей нас ці па 
спаг нан ні пра тэр мі на ва най дэ бі тор скай 
за па зы ча нас ці, не да стат ко вы ўзро вень 
кант ро лю за дзей нас цю ўлас най та ва ра-
пра вод най сет кі, — ад зна чыў на мес нік на-
чаль ні ка ад дзе ла па на гля дзе за вы ка нан-

нем за ка на даў ства і за кон на сцю пра ва вых 
ак таў Аляк сандр Кат ляр.

Па вы ні ках пра ве рак ор га на мі пра ку ра-
ту ры для лік ві да цыі па ру шэн няў суб' ек там 
гас па да ран ня на кі ра ва на 18 ак таў на гля ду, 
пры цяг ну та да дыс цып лі нар най ад каз нас ці 
12 асоб. У мэ тах аба ро ны эка на міч ных ін та-
рэ саў прад пры ем стваў пад рых та ва на і на кі-
ра ва на ў эка на міч ныя су ды 4 іс ка выя за явы 
аб спаг нан ні знеш няй пра тэр мі на ва най дэ-
бі тор скай за па зы ча нас ці на агуль ную су му 
10,3 міль ё на ра сій скіх руб лёў і 467 ты сяч еў-

ра. Пры са дзей ні чан ні ор га наў пра ку ра ту ры 
ар га ні за цы ям воб лас ці вер ну та 18,7 міль ё на 
ра сій скіх руб лёў і 13 ты сяч еў ра. Па фак тах не-
свое ча со вых раз лі каў за па стаў ле ную пра дук-
цыю не рэ зі дэн та мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь рас-
па ча тыя кры мі наль ныя спра вы ў да чы нен ні 
да служ бо вых асоб ад кры тых ак цы я нер ных 
та ва рыст ваў «Па пя ро вая фаб ры ка «Спар так» 
і «Ма лоч ныя гор кі» , а так са ма суб' ек та гас па-
да ран ня з Санкт-Пе цяр бур га — та ва рыст ва з 
аб ме жа ва най ад каз нас цю «Еў ра па лі мер».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДА ПА МАГ ЛІ ЗВЕС ЦІ ДЭ БЕТ З КРЭ ДЫ ТАМДА ПА МАГ ЛІ ЗВЕС ЦІ ДЭ БЕТ З КРЭ ДЫ ТАМ

Бу дуць ін вес ты цыі, 
зна чыць, змо жам 

за бяс пе чыць эфек тыў ную 
за ня тасць, пра вес ці 
глы бо кую ма дэр ні за цыю.

У ся рэд не тэр мі но вым 
пе ры я дзе 

за бес пя чэн не эфек тыў най 
за ня тас ці ста не ад ным 
з га лоў ных вы клі каў 
для ўсёй вер ты ка лі ўла ды.


