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МЕР КА ВАН НІ

БІЗ НЕС БІЗ НЕС 
ПА-БЕ ЛА РУС КУПА-БЕ ЛА РУС КУ

Якія сфе ры сён ня най больш перс пек тыў ныя 
для біз не су? Як за раб ляць гро шы, па чы на ю чы 
з дзі ця ча га сад ка? І ча му біз нес — гэ та веч ная 
ба раць ба? Мы за пы та лі ў спе цы я ліс таў, ці ўлас ці вая 
бе ла ру сам прад пры маль ніц кая іні цы я ты ва?

Сяр гей СТРЭЛЬ ЧЫК, ві цэ-стар шы ня Бе ла рус-
ка га са ю за прад пры маль ні каў:

— Бе ла ру сам улас ці вае імк нен не да доб ра га, ма тэ-
ры яль на за бяс пе ча на га жыц ця, і та му яны жа да юць 
зай мац ца прад пры маль ніц твам. У рам ках маг чы мас-
цяў на ша га гра мад ска га аб' яд нан ня мы да па ма га ем ім 
у гэ тым. Са юз звяр тае ўва гу ўла ды на праб ле мы біз не-
су, ад зна ча ю чы пэў ныя не да пра цоў кі ў за ка на даў стве. 
Да па ма га ем на больш вы со кім уз роў ні вы ра шаць 
улас ныя праб ле мы на шых сяб роў. Якая ма ты ва цыя 
зай мац ца прад пры маль ніц твам — атры маць пры бы-
так ці рэа лі за вац ца? Я не ма гу ад на знач на ска заць, 
што на пер шым мес цы. За раб ляць гро шы — гэ та ад-
на з маг чы мас цяў са ма рэа лі за цыі. Але ма тэ ры яль ны 
склад нік так са ма вель мі важ ны.

Як і ўсім дзе ла вым лю дзям у све це, бе ла ру сам ці-
ка вы тыя сфе ры біз не су, якія да зва ля юць за раб ляць 
гро шы з мен шай ры зы кай. Сён ня мож на за ўва жыць, 
што перс пек тыў ны мі з'яў ля юц ца роз ніч ны і ап то вы 
ган даль, пе ра воз кі, бу даў ніц тва. Гэ тыя сфе ры больш 
эфек тыў ныя з бо ку ўкла дан ня ка пі та лу і ад да чы гро-
шай.

Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, дэ пу тат Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах:

— У са вец кія ча сы прад пры маль ніц тва на ват пра-
сле да ва ла ся за ко нам. (На прык лад, спе ку лян ты маг лі 
атры маць 25 га доў тур мы ці на ват вы шэй шую ме ру па-
ка ран ня.) Але гэ та і бы ло пра яў лен нем прад пры маль-
ніц кай іні цы я ты вы. Гіс то рыя ўсклад ні ла кан ку рэн та-
здоль насць на ша га біз не су на су свет най арэ не...

На мой по гляд, прад пры маль ніц кая іні цы я ты ва вы-
хоў ва ец ца. Ка лі, дзя ку ю чы ат мас фе ры, ча ла век не 
бу дзе ба яц ца зра біць па мыл ку, ду маю, рэа лі за цыя 
маг чы мас цяў хут ка на бя рэ моц. Прад пры маль ніц кая 
іні цы я ты ва — гэ та мас тац тва аб' яд наць лю быя эка на-
міч ныя рэ сур сы для атры ман ня мак сі маль на га эфек ту. 
Я ўпэў не ны, што ў нас гэ та ёсць. За зір нуў шы ў гіс то-
рыю, уба чым, коль кі бе ла ру саў ста лі вя до мыя ў све це 
дзя ку ю чы сва ім біз нес-пра ек там! Сён ня на ша за да ча — 
ства рыць ат мас фе ру пад трым кі прад пры маль ніц тва ў 
кра і не, каб рэа лі зоў ва лі ся лю быя ідэі і па чы нан ні. Яны 
да дуць сур' ёз ны ім пульс для рос ту эка но мі кі.

Лі лія КО ВАЛЬ, ві цэ-стар шы ня Мінск ага ста ліч-
на га са ю за прад пры маль ні каў і ра бо та даў цаў:

— Па вод ле ста тыс тыч ных да ных, па спя хо ва зай мац-
ца прад пры маль ніц твам мо гуць толь кі 4—6 % лю дзей. 
Та кія ж па каз чы кі дзе ла вой ак тыў нас ці ўлас ці вы і для 
на сель ніц тва Бе ла ру сі. На мой по гляд, для вы ха ван ня 
біз нес-іні цы я ты вы трэ ба змя ніць пра гра мы аду ка цыі. 
З дзя цін ства не аб ход на вы пра цоў ваць прад пры маль-
ніц кія якас ці, мыс лен не, здоль насць не ба яц ца ры зы-
ка ваць, ла гіч на пра ліч ваць свае кро кі. У на шых аду-
ка цый ных пра гра мах гэ та ад сут ні чае, та му не вель мі 
ак тыў ныя і біз нес-іні цы я ты вы. Я вы ву ча ла аме ры кан-
скія пра ек ты раз віц ця прад пры маль ніц тва. Там з яс ляў 
вы пра цоў ва юц ца здоль нас ці да гэ тай дзей нас ці.

На прык лад, да свя та ў нас дзе ці рых ту юць сва і мі 
ру ка мі су ве ні ры для баць коў, по тым іх до раць. А за 
мя жой ім у га ло вы ўкла да юць, што на ват гэ ты ма лю-
нак — пра ца, якая мае свой кошт! Вы ра бы вы стаў ля-
юц ца на аў кцы ён. Каб пад тры маць кошт ство ра най 
пра дук цыі, баць кі куп ля юць су ве нір не свай го дзі ця ці, 
а сы на ці дач кі су се дзяў. Ня хай ца на вы ра бу на ват 
адна ка пей ка, але важ на, каб дзі ця ад чу ла знач насць 
сва ёй пра цы. Асно вы ацэн кі кож на га пра дук ту і ўсве-
дам лен не яго кош ту за клад ва юць асно вы прад пры-
маль ніц ка га мыс лен ня.

Мі кі та ВЯЛЬ МАС КІН, прад пры маль нік у сфе-
ры ІТ, г. Мінск:

— Гіс та рыч на прад пры маль ніц тва на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі бы ло ў роск ві це. На фа та гра фі ях да рэ ва лю-
цый най Мін шчы ны і Го мель шчы ны мож на за ўва жыць 
шмат улас ных прад пры ем стваў. У са вец кія ча сы прад-
пры маль ніц тва спы ні ла ся. Мы прай шлі пе ра лом ныя 
90-я га ды, ка лі ўста ля ва ла ся на ша ма ла дая дзяр жа ва. 
Пас ля 2000-х па ча ло ад наў ляц ца прад пры маль ніц тва. 
Прай шло ўся го 18 га доў, гэ та фак тыч на пад лет ка вы 
ўзрост для біз не су... Я вель мі ра ды, што сён ня лю дзі 
ці ка вяц ца прад пры маль ніц твам. Ка лі ў эка на міч най 
сі ту а цыі ад бы ва юц ца не ча ка ныя зме ны, не ка то рыя 
ад ра зу апус ка юць ру кі. Гэ та па каз вае, што ча ла век не 
зра зу меў: біз нес — веч ная ба раць ба. Міль ё ны до ла-
раў не з'яў ля юц ца ад ра зу. Прад пры маль ніц тва — гэ та 
са ма дыс цып лі на. Прад стаў ні кі біз нес-ко лаў сцвяр-
джа юць, што прад пры маль ні кі — элі та гра мад ства. 
Я з гэ тым згод ны, та му што яны ры зы ку юць, ства ра-
юць, і эка но мі ка кра і ны ў знач най сту пе ні за ле жыць 
ад раз віц ця прад пры маль ніц тва.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Мо жа це вы лу чыць ней кія 
агуль ныя ры сы бу ду ча га прад-
пры маль ні ка?

— Не іс нуе агуль ных пры кмет па 
ўзрос це, аду ка цыі ці якой ін шай 
якас ці. У прад пры маль ніц тва сы хо-
дзяць як мо ладзь, так і ста рэй шае 
па ка лен не, муж чы ны і жан чы ны. 
З ужо зга да ных 22 ча ла век 11 жы вуць 
і пра цу юць у вёс ках. Што ха рак тэр-
на, коль касць за ргэ гіст ра ва ных біз-
нес ме наў што год тры ма ец ца на ад-
 ным уз роў ні. Так, у 2016-м бы ло 
23 за явы, у 2015-м — 22, за 2014 год сваю
справу адкрылі 25 ча ла век... Але 
ма ла прый сці і ска заць: «Ха чу быць 
прад пры маль ні кам, але не ве даю, 
чым зай му ся». Па трэ бен так зва ны 
«бляск у ва чах» — гэ та ка лі ча ла век 
ра зу мее, што з да па мо гай суб сі дыі 
рэа лі зуе ма ру, атры мае жа да ны і лю-
бі мы за ня так.

— Якія да ку мен ты неабходны, 
каб ад крыць сваю спра ву?

— Па трэб ны за ява і біз нес-план. 
Яшчэ дзей насць прад пры маль ні ка 
па він на быць са цы яль на знач най 
для ра ё на. У 2015 го дзе Ма ла дзе-
чан скі вы кан кам пры няў ра шэн не і 
апуб лі ка ваў пе ра лік за ня ткаў, якія 
пад трым лі ва юц ца суб сі ды яй. Ад нак 
хай аб ме жа ван не не па ло хае, бо ў 
спіс тра пі лі прак тыч на ўсе ві ды дзей-
нас ці: роз ніч ны ган даль, швей ныя, 
бу даў ні чыя, кас ме тыч ныя, ту рыс-
тыч ныя па слу гі, сель ска гас па дар-
чая вы твор часць, рас лі на вод ства, 
ры ба вод ства...

— На якую да па мо гу мо жа 
раз ліч ваць бы лы бес пра цоў ны? 
Ці здоль на суб сі дыя стаць стар-
та вай су май для ад крыц ця спра-
вы?

— Каб вес ці біз нес, па трэб ны спе-
цы яль ныя ве ды, пры нам сі, у на пі-
сан ні да ку мен та цыі. Ча ла ве ку без 
эка на міч най аду ка цыі цяж ка склас-
ці біз нес-план, та му што мы ар га ні-
зоў ва ем кур сы для бу ду чых прад-
пры маль ні каў. У якас ці лек та раў 
да на шых «сту дэн таў» за пра ша ем 
ра бот ні каў пад атко вай ін спек цыі, 
су пра цоў ні каў Фон ду са цы яль най 
аба ро ны. Ву чо ба ідзе тры тыд ні. 
Што да ты чыц ца суб сі дыі, то яе па мер 
фік са ва ны. Для га рад ско га прад пры-
маль ні ка пра ду гле джа на вы пла та ў 
11 бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му-
му. Сель скі жы хар атры мае 15 БПМ. 
Так са ма ўліч ва ец ца на пру жа насць 
з пра ца ўлад ка ван нем у ра ё не. На-
прык лад, у Ма ла дзеч не ёсць праб ле-
ма бес пра цоўя, та му суб сі дыі тут па-
вы ша ны да 15 БПМ для ўсіх жы ха роў 
не за леж на ад мес ца жы хар ства. 

— А што, ка лі ча ла век хо ча зай-
мац ца спе цы фіч ны мі па слу га мі, 
якія па тра бу юць да дат ко вых ве-
даў, на прык лад, ад крыць ап тэ ку?

— Пра цэ ду ра афарм лен ня ад ноль-
ка вая для ўсіх. Ад нак у вы пад ку з ап-
тэ кай па трэб на бу дзе па цвер дзіць ме-
ды цын скую аду ка цыю.

— У мно гіх вы клі кае страх па ча-
так спра вы. Ці лёг ка ў пер шыя ме-
ся цы знай сці спа жыў ца для свай го 
та ва ру або па слу гі?

— «Пра га рыць» спра ва ці пры ня се 
пры бы так — вы ра ша юць са мі са іс-
каль ні кі. Наш аба вя зак як раз за пы-
тац ца ў прад пры маль ні ка, ча му ён 
упэў не ны ў пос пе ху, і вы свет ліць, 
на коль кі спра вяд лі ва ён ацэнь вае 
свае маг чы мас ці. Ма гу ска заць, што 
ад сут насць клі ен таў — не та кая вя лі-
кая праб ле ма, знач на час цей лю дзей 
хва люе ры зы ка стра ты пра ца здоль-
нас ці, бо чалавек на час ля чэн ня
страч вае за каз чы каў і фак тыч на
страч вае ра бо ту. Тут ужо не аб ход-
на па кла па ціц ца пра стра ха ван не, 
ахо ву пра цы. На огул, усе маг чы мыя 
ры зы кі пра піс ва юц ца ў ся мі раз дзе-
лах пер ша па чат ко ва га біз нес-пла на. 

У пер шым са іс каль-
нік па дае рэ зю мэ, 
рас каз вае пра сваю 
аду ка цыю, ся мей-
нае ста но ві шча, мес ца па пя рэд няй 
ра бо ты. У дру гім раз гля дае юры дыч-
ныя ас пек ты дзей нас ці — ню ан сы з 
па дат ка аб кла дан нем, сер ты фі ка-
цы яй, лі цэн за ван нем (па ўсіх гэ тых 
кі рун ках мож на атры маць кан суль-
та цыю). Вы твор чая част ка змя шчае 
апі сан не тэх на ла гіч на га пра цэ су, час 
ра бо ты, коль касць на ём ных асоб, 
па мяш кан не, транс парт, аб ста ля ван-
не. Мар ке тын га вая — пе ра лік кан-
ку рэн таў, не да хо пы ў іх дзей нас ці і 
свае пе ра ва гі. У фі нан са вым пла не 
ўказ ва ец ца мяр ку е мы кошт і аб' ём 
па слуг, вы дат кі на ма тэ ры я лы, вы-
пла ты па дат каў у раз лі ку на 12 ме-
ся цаў і ча ка ны пры бы так. На рэш це, 
сё мы раз дзел па трэ бен, каб пра лі-
чыць ры зы кі і маг чы мас ці стра ха ван-
ня спра вы. Ка лі ча ла век па пра цуе з 
кож ным пунк там, то аў та ма тыч на 
пра ве рыць «жыц ця здоль насць» 
свай го пра ек та.

— Зда ец ца, што афарм лен не 
ра мес ніц кай дзей нас ці больш 
вы гад на са іс каль ні ку — пра цэс 
афарм лен ня вель мі па доб ны, а 
вы пла та па да тку мен шая і сіс тэ-
ма ад каз нас ці не та кая жорст кая. 
З якіх пры чын ад ны ста но вяц ца 
ра мес ні ка мі, а ін шыя вы бі ра юць 
прад пры маль ніц тва?

— У прад пры маль ні ка са праў ды 
вы шэй шая ад каз насць і боль шае па-
дат ка аб кла дан не. На вы бар той ці ін-
шай фор мы рэ гіст ра цыі ўплы вае спо-
саб рэа лі за цыі пра дук цыі і коль касць 
за дзей ні ча ных ча ла век. Яшчэ ў ра-
мес ні ка вуз кі спектр па слуг. У на шым 
ра ё не, на прык лад, рас паў сю джа ны 
вы раб по су ду для кух ні і су ве нір най 
пра дук цыі, бу доў ля аль та нак з дрэ-
ва. Да рэ чы, па мя таю вы па дак, ка лі 
жан чы на зай ма ла ся вы ра бам су ве-
ні раў і ха це ла су пра цоў ні чаць з Мір-
скім зам кам. Ёй да вя ло ся афарм ляць 
дзей насць як прад пры маль ніц кую, 
бо гэ та бы ло аса біс тае па жа дан не за-
каз чы ка пра дук цыі. І гэ та на са мрэч 
ад на з праб лем ра мес ніц тва — у іх 
ня ма раз лі ко ва га ра хун ку. Для мно гіх 
буй ных се так гэ та ста но віц ца пры чы-
най ад мо вы ў су пра цоў ніц тве. Так са-
ма іс нуе ню анс з ад лі чэн ня мі ў пен-
сій ны фонд. Са ма за ня тыя і ра мес ні кі 
не ро бяць вы пла ты, зна чыць у бу ду-
чы ні ў іх мо гуць уз нік нуць праб ле мы 
з па ме рам пен сій.

— Ірына Час ла ваў на, ці кант ра-
лю ец ца ра бо та ра мес ні каў і прад-
пры маль ні каў пас ля афарм лен ня 
рэ гіст ра цыі?

— Кант роль за дзей нас цю ажыц-
цяў ля ец ца на пра ця гу пер ша га го да. 
Прад пры маль ні кі па да юць да вед ку аб 
вы пла це па да тку, да га во ры на ака зан-
не па слу гі, спра ва зда чу па вы руч цы. 
У ра мес ні каў ка са вай дыс цып лі ны мо-

жа і не быць, та му яны афарм ля юць 
да мо вы на па слу гу і акт вы ка на ных 
ра бот, які пад піс вае за каз чык. Гэ та 
так са ма не аба вяз ко ва, прос та мы 
па пя рэдж ва ем, што па трэб на ней-
кае па цвяр джэн не вы ка на ных ра бот. 
А вось кант роль якас ці та ва ру або па-
слу гі зна хо дзіц ца па-за на шай кам пе-
тэн цы яй.

— Ці мо жа прад пры маль нік або 
ра мес нік пе ра пы ніць сваю дзей-
насць да та го, як скон чыц ца пер-
шы год пра цы?

— Ка лі ча ла век атры маў гра шо-
вую да па мо гу і не ад пра ца ваў шэсць 
месяцаў па за яў ле ным ві дзе ра бот, 
ён му сіць вяр нуць суб сі дыю дзяр-
жа ве.

— Пас ля та го, як дзей насць ужо 
аформ ле на, ці мож на атры маць 
кан суль та цыю ад спе цы я ліс та 
ўпраў лен ня за ня тас ці?

— Мы не пра ва моц ныя да ваць кан-
суль та цыі, ка лі пы тан не да ты чыц ца 
ра бо ты ін шай струк ту ры, на прык лад, 
пад атко вай служ бы. Ве лі зар ную коль-
касць ін фар ма цыі са іс каль ні кі атрым-
лі ва юць на кур сах. Ця пер усе дзяр-
жаў ныя струк ту ры за ці каў ле ны, каб 
на ву чыць ча ла ве ка, а не га няць яго па 
ка бі не тах. На шы су пра цоў ні кі мо гуць 
да па маг чы па ра дай — пад ка заць, ку-
ды звяр нуц ца з праб ле май.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

ТРАМП ЛІН 
ДЛЯ РА ШУ ЧЫХ

    Ад сут насць           
 клі ен таў — 
не та кая вя лі кая 
праб ле ма, 
знач на час цей 
лю дзей хва люе 
ры зы ка стра ты 
пра ца здоль нас ці.

На прык лад, 
у Ма ла дзеч не ёсць 

праб ле ма бес пра цоўя, 
та му суб сі дыі тут 
па вы ша ны да 15 БПМ 
для ўсіх жы ха роў 
не за леж на ад мес ца 
жы хар ства.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


