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

Ліч бы ка жуць са мі за ся бе. 
Вы руч ка ма лых і мік ра прад-
пры ем стваў у 2016 го дзе скла ла 
98,4 трлн руб лёў, у той час як 
у 2015-м — 888,7 трлн руб лёў. 
Іх коль касць па мен шы ла ся з 
111 792 у 2014-м да 105 067 у мі-
ну лым го дзе. Пры тым ста біль на 
вы со кай за ста ец ца коль касць 
за дзей ні ча ных тут ра бот ні каў — 
ад 762 да 846 ты сяч ча ла век, 
амаль дзя ся тая част ка ад уся го 
на сель ніц тва Бе ла ру сі. Вя до ма, 
што ства рэн не біз не су — заўж-
ды ры зы ка. І чым яна боль шая, 
тым больш шан цаў, што ў вы-
ні ку біз нес мен атры мае буй ны 
пры бы так ад укла дзе ных срод-
каў. Ці апраў да ная яна для тых, 
хто вы ра шыць па чаць улас ную 
спра ву ў Бе ла ру сі?

«І швец і жнец 
і на ду дзе іг рэц»

З які мі вы клі ка мі сён ня да-
вя дзец ца су стрэц ца та му, хто 
вы ра шыў ар га ні за ваць ма лы 
біз нес у на шай кра і не? Па сло-
вах Вік та ра МАР ГЕ ЛА ВА, су-
стар шы ні Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры-
маль ніц тва, чле на Са ве та па 
раз віц ці прад пры маль ніц-
тва ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, 
біз нес ме ны лі чаць, што сён ня 
іс ну юць праб ле мы ба за вых 
умоў. Без па ляп шэн ня ў гэ тым 
кі рун ку раз маў ляць пра да лей-
шае раз віц цё біз не су ўво гу ле 
не маг чы ма. «Гэ та праб ле мы 
ня роў ных умоў гас па да ран ня, 
не пла ця жоў у ад рас суб' ек таў 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры-
маль ніц тва, пы тан ні ўлас нас ці, 
су до вай прак ты кі. Ас тат нія но-
сяць больш ла каль ны ха рак-
тар», — удак лад няе ён.

Асаб лі васць вя дзен ня ма-
ло га біз не су за клю ча ец ца ў 
тым, што ста біль нас ці і прад-
ка заль нас ці ў ра бо це та кіх 
ар га ні за цый на шмат менш. 
«У той час як буй ныя кам па-
ніі — гэ та вя лі кія ка раб лі, ма-
лыя плы вуць, ні бы та ў ма лень-
кай лод цы. Та му лю бая хва ля 
на ва дзе для іх ад чу ва ец ца 
най больш вост ра. У су вя зі з гэ-
тым удзель ныя вы дат кі ма лых 
прад пры ем стваў у са бе кош це 
вы шэй шыя, чым у вя лі кіх. Пы-
тан не толь кі ў тым, што вя лі кія 
не здоль ныя гнут ка за паў няць 
ма лыя рын ка выя ні шы, якія 
з'яў ля юц ца ў эка но мі цы», — 
кан ста туе Вік тар Мар ге лаў.

Так са ма адзін з ад моў ных 
фак та раў да ты чыц ца най му лю-
дзей. У ма лых прад пры ем стваў 
ня ма та ко га па няц ця, як жорст-
кія функ цы я наль ныя вы твор чыя 
аба вяз кі: сён ня ды рэк тар мо жа 
вы кон ваць сваю пра цу, а заўт ра 
быць і мар ке то ла гам, і груз чы-

кам. А ка лі на ра бо ту не вый шла 
пры бі раль шчы ца, то да вя дзец-
ца па шчы ра ваць і за яе. На вя-
лі кім прад пры ем стве та ко га, як 
пра ві ла, не ад бы ва ец ца. Та му 
па тра ба ван ні да пер са на лу ма-
лых прад пры ем стваў вы шэй-
шыя, бо там па трэб ны ўні вер-
саль ныя лю дзі.

Ра зум на па дзя ліць 
эка на міч ную 
«коў дру»

Рост ці па дзен не коль кас ці 
ма лых прад пры ем стваў за ле-
жыць ад рын ка вых за ко наў, 
упэў не ны член Са ве та па раз віц-
ці прад пры маль ніц тва. На прык-
лад, по пыт на ра джае пра па но ву. 
Па куль быў по пыт на па шы рэн не 
эка на міч най дзей нас ці ў на шай 
кра і не, рас ла і коль касць ма лых 
прад пры ем стваў, і коль касць за-
ня тых у гэ тай сфе ры. «Як толь кі 
эка но мі ка па ча ла за па воль вац ца 
ў сва ім раз віц ці, то ад бы ло ся пе-
ра раз мер ка ван не эка на міч най 
«коў дры». Асаб лі ва гэ та ста ла 
ві да воч на ў бу даў ніц тве — па-
між дзяр жаў ны мі і пры ват ны мі 
кам па ні я мі», — удак лад няе Вік-
тар Мар ге лаў.

Вы ра шэн не гэ тай праб ле-
мы — комп лекс ны па ды ход, 
згод на з якім вар та ўраў няць 
ва ўмо вах вя дзен ня спра вы 
пры ват нае прад пры маль ніц-
тва і дзяр жаў нае. «Без дзя лен-
ня рын ка вай пра сто ры трэ ба 
вы зна чыц ца, ка му на чым 
вар та ра біць ак цэнт, — ка жа 
су стар шы ня Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры маль-
ніц тва. — На прык лад, у ста лі цы 
ка та стра фіч на не ха пае дзі ця-
чых сад коў. Ча му іх ні хто не 
бу дуе? Дзяр жа ва ўзво дзіць іх 
згод на з пла нам. Ча му б прад-
пры маль ні кам не да лу чыц ца 
да гэ та га? Та му тут па трэб на 
адзі ная стра тэ гія — як, хто і што 
ро біць, а за тым — пра да ваць. 
Бо ма лое прад пры маль ніц тва 
не мо жа іс на ваць асоб на. Яно 
вы жы вае толь кі аб' яд ноў ва ю-
чы ся ў сіс тэ мы — клас та ры, — 
і та ды яны ста но вяц ца кан ку-
рэн та здоль ны мі».

Па сло вах экс пер та, умоў, у 
тым лі ку за ка на даў чых, для гэ та-
га па куль ня ма, хоць ад па вед ныя 
кро кі дзяр жа вай ужо ро бяц ца. 
Ме на ві та гэ ты кі ру нак най больш 
перс пек тыў ны ў пла не раз віц ця 
біз не су. «У да лей шым вар та 
фар мі ра ваць у кра і не стра тэ гію 
ма ло га прад пры маль ніц тва, а 
так са ма звяр нуць ува гу на ства-

рэн не ін шых, больш ла каль ных 
да ку мен таў. Та ды мож на бу дзе 
ка заць пра ад наў лен не яго до лі 
ў ВУП кра і ны і на ват па вы шаць 
гэ ты па каз чык», — лі чыць Вік тар 
Мар ге лаў.

Па трэб на 
плат фор ма 
для дыя ло гу

Па сло вах эка на міс та Яра-
сла ва РА МАН ЧУ КА, кі раў-
ні ка на ву ко ва-да след ча га 
цэнт ра МІ ЗЭ СА, у пя цёр цы 
най больш ба лю чых для ма-
ло га біз не су пы тан няў — вы-
со кая пад атко вая на груз ка, 
скла да нае пад атко вае ад мі-
ніст ра ван не, не ста біль нае 
за ка на даў ства (як вы нік — 
ня ўпэў не насць у заўт раш нім 
дні для сва ёй спра вы), тар гі 
і крэ ды ты, ня роў ныя ўмо вы 
гас па да ран ня. На яго дум ку, у 
біз нес-су поль нас ці ёсць кан-
крэт ныя пра па но вы, як мож-
на вы ра шыць кож нае з іх. Яны 
за на та ва ны ў На цы я наль най 
плат фор ме біз не су Бе ла ру сі.

«Але па куль ад сут ні чае па-
ста ян ная пля цоў ка для дыя ло гу 
па між біз не сам і ўла дай, — лі-
чыць экс перт. — Біз нес-су поль-
насць пра па ноў вае для гэ та га 
ўвес ці па са ду ам будс ме на ці 
ак ты ві за ваць ра бо ту Са ве та па 
раз віц ці прад пры маль ніц тва, 
ство ра на га пры Прэ зі дэн це, 
але склад яго, паў на моц твы, 
го лас у пры няц ці ра шэн няў па-
ві нны быць ін шымі. Экс пер ты 
і біз нес ме ны па він ны мець го-
лас парт нё ра, а не толь кі кан-
суль тан та, да яко га звяр та юц-
ца, ка лі спатрэ біц ца».

Твой 
найлеп шы біз нес

Ка лі ча ла век, ня гле дзя чы 
на ўсе пе ра по ны, усё ж та кі 
ад ва жыў ся па чаць улас ную 
спра ву, то тут най леп шы ва-
ры янт — вы браць тую ні шу, у 
якой ён най больш да свед ча-
ны і кам пе тэнт ны. «Ка лі ма е-
це ў чымсь ці да стат ко вы до-
свед — зай май це ся ме на ві та 
гэ тым, — ра іць Аляк сандр 
КАН ДРА ШО НАК, на мес нік 
ды рэк та ра Агенц тва стра тэ-
гіч на га і эка на міч на га раз-
віц ця. — Га лоў ная па мыл ка 
біз нес ме наў-па чат коў цаў — 
ка лі яны вы бі ра юць ні шы, якія 
лі чаць перс пек тыў ны мі, але 
ні чо га ў гэ тым не ра зу ме юць. 
Апя ка юц ца і рас ча роў ва юц ца 
ў ства рэн ні ўлас най спра вы. 

Са мы леп шы той біз нес, у якім 
раз бі ра еш ся».

Пры гэ тым не сак рэт, што 
ўлас ную спра ву ле пей ар га-
ні зоў ваць так, каб яна бы ла 
ары ен та ва ная не толь кі на 
ўнут ра ны бе ла рус кі ры нак, але 
і на за меж ны. Ка лі ка заць пра 
ма лы біз нес, на дум ку Аляк-
санд ра Кан дра шон ка, тут за-
раз най больш перс пек тыў ныя 
кі рун кі — ін фар ма цый ныя тэх-
на ло гіі і сель ская гас па дар ка.

Што да ты чыц ца сель скай 
гас па дар кі, то не аба вяз ко ва 
зай мац ца жы вё ла га доў ляй, у 
якой цяж ка кан ку ры ра ваць з 
буй ны мі ар га ні за цы я мі. Ёсць і 
ін шыя ні шы гэ та га рын ку, якія 
па куль менш за ня тыя. На-
прык лад, вы рошч ван не ягад 
і ага род ні ны. Ця пер па вя ліч-
ва ец ца коль касць пра ек таў, 
якія на кі ра ва ны на вы рошч-
ван не ма лі ны і бу я коў. Сён ня 
бе ла рус кія пла ды і яга ды ім-
партуюц ца ў кра і ны Еў ро пы, і 
там іх ах вот на на бы ва юць.

«Тым больш дзяр жа ва пад-
трым лі вае та кія па чы нан ні, 
та му дае і зям лю, і да дат ко-
вае льгот нае фі нан са ван не. 
Га лоў нае — на та кую пра дук-
цыю за раз ёсць по пыт. А зна-
чыць, яна не за ста нец ца на 
скла дзе. Акра мя та го, ця пер 
па пу ляр най ста но віц ца эка ла-
гіч на чыс тая пра дук цыя, якую 
так са ма мож на вы раб ляць у 
Бе ла ру сі», — ка жа Аляк сандр 
Кан дра шо нак.

«Ад да вац ца 
па поў най»

Не бла гой ідэ яй мо жа стаць 
ства рэн не вы твор час ці па вы-
ра бе аў тар скіх рэ чаў, ары ен та-
ва ных на ма са ва га спа жыў ца. 
«На прык лад, гэ та мо жа быць 
вы раб рэ чаў са ску ры, тых жа 
су мак. Яны атрым лі ва юц ца 
тан ней шыя, іх ах вот на на бы ва-
юць. Так ства ра юц ца брэн ды, 
пра дук цыя якіх па чы нае пра-
да вац ца і за мя жу», — лі чыць 
Аляк сандр Кан дра шо нак.

Так са ма ся род рас паў сю-
джа ных па мы лак біз нес ме-
наў-па чат коў цаў на мес нік 
ды рэк та ра агенц тва на зы вае 
ары ен та цыю на за над та шы ро кі 
маш таб улас най спра вы. «Ёсць 
«ідэя фікс» ра біць ад ра зу вя лі кі 
пра ект, за бы ва ю чы ся пра тое, 
што раз ві ваць біз нес вар та па-
этап на. Лепш па чы наць з ма ло-
га прад пры ем ства, па гля дзець 
ры нак, за сво іць яго і толь кі пас-
ля ўзбуй няц ца», — тлу ма чыць 
ён. Пры тым ар га ні за ваць вы-
твор часць не так скла да на, як 
ад шу каць, якім чы нам збыць 
пра дук цыю. Трэ ба пра лі чыць, 
ці змо гуць аку піц ца ўкла дзе-
ныя ў спра ву срод кі. Так са ма 
час та ча ла век не мо жа вы зна-
чыц ца, хто ён: прад пры маль-
нік ці на ём ны ра бот нік? Лю дзі, 
не па кі да ю чы асноў на га мес-
ца пра цы, імк нуц ца ства рыць 
улас ную спра ву. «Але так не 
бы вае. Для та го, каб біз нес 
пра ца ваў, яму трэ ба ад да вац ца 
па поў най», — упэў не ны Аляк-
сандр Кан дра шо нак.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by
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КА РАБ ЛЮ — КА РАБ ЛЮ — 
ВЯ ЛІ КАЕ ПЛА ВАН НЕ?ВЯ ЛІ КАЕ ПЛА ВАН НЕ?

«Экс пер ты і біз нес ме ны 
па він ны мець го лас 
парт нё ра, а не толь кі 
кан суль тан та, 
да яко га звяр та юц ца, 
ка лі спат рэ біц ца».

МЕР КА ВАН НІ

ЧА ГО НЕ ХА ПАЕ ЧА ГО НЕ ХА ПАЕ 
ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ 

МА ЛО ГА БІЗ НЕ СУ МА ЛО ГА БІЗ НЕ СУ 
Ў РЭ ГІ Ё НАХ?Ў РЭ ГІ Ё НАХ?

З та кім пы тан нем мы звяр ну лі ся да лю дзей, 
якія ма юць не па срэд нае да чы нен не 
да гэ тай сфе ры.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду па эка на міч най па лі ты цы Ула дзі слаў 
ШЧЭПАЎ:

— Ма ло му і ся рэд ня му біз не су не ха пае рос-
ту да хо даў на сель ніц тва і прад пры ем стваў і, 
ад па вед на, по пы ту на пра дук цыю і па слу гі. 
Так са ма не ха пае ніз кіх ста вак па крэ ды тах 
і ста біль нас ці за ка на даў ства, лік ві да цыі за-
ліш ніх па тра ба ван няў да біз не су. Акра мя та-
го, ня ма па зі тыў на га стаў лен ня да прад пры-
маль ні каў з бо ку на сель ніц тва, ор га наў ула ды, 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі. Імідж прад пры-
маль ніц тва ў нас не вель мі па зі тыў ны, асаб лі-
ва ў не ка то рых рэ гі ё нах. Ра ней біз нес ства ра лі 
ў пер шую чар гу ў сфе ры ганд лю і па слуг, та му 
лю дзі лі чаць, што гэ та ней кія ша лё ныя гро шы, 
якія па да юць з не ба. Гэ та ня праў да, бо прад-
пры маль нік — той, хто ўкла дае гро шы на сваю 
ры зы ку, не спіць на ча мі і ня се ад каз насць за 
свае дзе ян ні.

За раз у ад па вед ным дэ крэ це спра бу юць 
ап ты мі за ваць за ліш нія па тра ба ван ні да біз-
не су... З ін ша га бо ку, у нас ня ма бан ды тыз му 
і роз ных ад хі лен няў, та му я ду маю, што ка лі 
бу дуць рас ці да хо ды на сель ніц тва, а комп-
лекс па па ляп шэн ні ўмоў для вя дзен ня біз не су 
бу дзе пры ня ты, то мы па він ны пе рай сці да 
рос ту коль кас ці ма лых і ся рэд ніх прад пры-
ем стваў, ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. 
Акра мя та го, ад сут ні ча юць крэ а тыў ныя ідэі і 
во пыт у кан ку рэнт най ба раць бе, у тым лі ку — 
на знеш нім рын ку, а яшчэ не ха пае боль шай 
юры дыч най пад трым кі прад пры маль ніц тва. 
Не аб ход на больш шы ро ка пры мя няць су час-
ныя тэх на ло гіі про да жаў, ра бо ты з бан ка мі і 
клі ен та мі. І нам, вя до ма, не ха пае тра ды цый 
прад пры маль ніц тва, якія ў за ход ніх кра і нах 
фар мі ра ва лі ся на пра ця гу па ка лен няў.

Стар шы ня Ту раў ска га га рад ско га вы ка-
наў ча га ка мі тэ та Сяр гей СКА РА ПА ЦКІ:

— На мой по гляд, трэ ба па чы наць з ся бе. 
Рас тлу ма чу: я лі чу, што ў нас ня шмат іні цы я-
тыў ных лю дзей, якія хо чуць неш та ства рыць 
або ад крыць. Да мя не не так час та звяр та юц ца 
па пы тан нях прад пры маль ніц тва, лю дзі рэд ка 
пры хо дзяць і ка жуць, што ў іх ёсць за па тра-
ба ва ны кі ру нак і яго трэ ба рэа лі за ваць. Але 
сён ня ў грамадзян не так шмат гро шай, каб 
аплач ваць пэў ныя па слу гі прадпрымальнікаў. 
А ў біз не се га лоў нае — пра даць па слу гу і атры-
маць гро шы.

Стар шы ня Пры снян ска га сель ска га вы-
ка наў ча га ка мі тэ та Вет каў ска га ра ё на Ле-
а нід КСЕН ЗАЎ:

— На тэ ры то рыі на ша га сель са ве та ня ма 
ні ма ло га, ні ся рэд ня га біз не су на огул. Ча-
му? Та му што лю дзі лі чаць, што ім гэ та не пад 
сі лу. Каб біз нес прый шоў у глы бін ку, трэ ба 
жа дан не са міх вяс коў цаў. Акра мя та го, не-
аб ход ны стар та вы фі нан са вы ка пі тал, але ж 
ка лі ў лю дзей не вя лі кія за роб кі, то ад куль 
яму ўзяц ца? А ка лі ўзяць крэ дыт, то ад да ваць 
яго прый дзец ца вель мі доў гі час. Па куль гэ та 
ня вы гад на. Вя до ма, нам бы не пе ра шко дзі-
лі біз нес ме ны ў на шым сель са ве це, бо мно-
гія па мяш кан ні, якія яны мо гуць аран да ваць 
і вы ка рыс тоў ваць для сва ёй спра вы, ста яць 
пус тыя. На прык лад, мож на ад крыць пункт, 
дзе шы лі б воп рат ку, чы ні лі абу так, мэб лю, 
тэх ні ку. Гэ та са праў ды ка рыс та ла ся б по пы там 
у на шых лю дзей. 

Ды рэк тар «Гас цін на га два ра Ня ха ча ва» 
(Іва цэ віц кі ра ён) Сяр гей ЯЦЫ НА:

— Наш на род пры вык пра ца ваць з 8 га дзін 
ра ні цы і да 5 га дзін ве ча ра, а трэ ба быць га то-
вым пра ца ваць па 24 га дзі ны на су ткі. І на огул 
па він ны быць спе цы я ліс ты ме на ві та ў сва ёй 
спра ве і га лі не. Не па ві нен ін жы нер кі ра ваць 
рэ ста ра нам — гэ та дак лад на. Трэ ба мя няць 
та кое ста но ві шча спраў. Дзяр жа ва не пе ра-
шка джае раз віц цю ма ло га і ся рэд ня га біз не-
су — і гэ та га лоў нае. У біз нес ме наў ёсць ней кія 
цяж кас ці, але ж гэ та, як той ка заў, на шы праб-
ле мы, якія мы са мі па він ны вы ра шыць. Дзяр-
жа ва не мо жа ўдзель ні чаць на огул ва ўсім. 
Яна да ла да ро гу, а да лей ты сам па са бе.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. 
lukashevich@zvіazda.by
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