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Ак цэнт 
на іна ва цыі

«Тэ ма эка на міч най бяс пе кі ак ту-
аль ная не толь кі для Са юз най дзяр-
жа вы, але і для ўся го све ту. Мы па-
він ны хут ка на вёр стваць упу шча нае 
перш за ўсё ў мік ра элект ро ні цы, бія-
тэх на ло гі ях, у га лі не штуч на га ін тэ-
ле кту. Па трэб на стра тэ гія доў га тэр-
мі но ва га су пра цоў ніц тва і су час ныя 
пра ек ты», — та кое мер ка ван не агу-
чыў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па між на род ных 
спра вах і на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гей РАХ МА НАЎ, адзін з ма дэ-
ра та раў сек цыі «Між на род ная дзей-
насць і эка на міч ная бяс пе ка», па-
ся джэн не якой ад бы ло ся ў рам ках 
V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Яе ўдзель ні ка мі ста лі прад стаў ні кі 
ІT-цэнт раў, дзе ла вых і на ву ко вых 
ко лаў дзвюх кра ін. Спе цы я ліс ты 
аб мер ка ва лі асноў ныя кі рун кі бе-
ла рус ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва 
на між на род най арэ не, ак ту аль ныя 
пы тан ні за бес пя чэн ня эка на міч най 
і ін фар ма цый най бяс пе кі Са юз най 
дзяр жа вы і ін шыя тэ мы.

Сва ім ба чан нем па вы шэн ня кан-
ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі Са юз-
най дзяр жа вы за кошт вы со ка тэх на-
ла гіч ных і на ву ка ё міс тых вы твор час-
цяў па дзя ліў ся ге не раль ны ды рэк тар 
на ву ко ва-вы твор ча га пры ват на га 
ўні тар на га прад пры ем ства «АДА-
НІ» Ула дзі мір Лі нёў. Да рэ чы, прад-
пры ем ства, якое ён уз на чаль вае, 
зай ма ец ца вы твор час цю вы со ка тэх-
на ла гіч най ліч ба вай рэнт ге наў скай 
тэх ні кі ў Бе ла ру сі. Гэ та адзін з су свет-
ных лі да раў у ства рэн ні і ўка ра нен ні 
на ву ка ё міс тых пра рыў ных, рэ ва лю-
цый ных іна ва цый у сег мен це рын ку 
рэнт ге наў ска га аб ста ля ван ня.

Бу ду чы ня Са юз най дзяр жа вы за-
ле жыць ад кад ра ва га па тэн цы я лу, 
ад той мо ла дзі, якая сён ня асвой вае 
азы бу ду чых пра фе сій ва ўста но вах 
аду ка цыі Бе ла ру сі і Ра сіі. «Фар мі-
ра ван не адзі най аду ка цый най і на-
ву ко ва-тэх на ла гіч най пра сто ры ў 
рам ках Са юз най дзяр жа вы — адзін 
з га лоў ных кі рун каў са юз най па лі-
ты кі», — пад крэс ліў за гад чык ка-
фед ры тэх на ло гіі пра гра ма ван ня 
фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма-
ты кі і ін фар ма ты кі Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Аляк-
сандр КУР БАЦ КІ.

Ся род пры чын, якія сён ня за па-
воль ва юць раз віц цё ін фар ма ты за-
цыі Са юз най дзяр жа вы, спе цы я ліс-
ты на зы ва юць ад сут насць да стат-
ко вай ма ты ва цыі для ўка ра нен ня 
ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных 
тэх на ло гій, не да стат ко вы ўзро вень 
ін вес ты цый у ІT-сфе ру, ня поў нае 
вы ка ры стан не маг чы мас цяў дзяр-
жаў на-пры ват на га парт нёр ства. На 
дум ку спе цы я ліс таў, рос ту іна ва-
цый на га па тэн цы я лу Бе ла ру сі і Ра сіі 
бу дзе спры яць пе ра ход да ства рэн-
ня ліч ба вых плат фор маў, а так са-
ма ўза е ма дзе ян не рэ гі ё наў у га лі не 
вы ка ры стан ня су час ных тэх на ло гій, 
рас пра цоў кі і се рый най вы твор час ці 
на ву ка ё міс тай пра дук цыі.

Пры пад вя дзен ні вы ні каў ра бо ты 
сек цыі ўдзель ні кі вы ка за лі ся за да-
лей шае па глыб лен не між дзяр жаў-
на га су пра цоў ніц тва, удас ка на лен-
не ме ха ніз ма пра ва во га рэ гу ля ван ня 
на ву ко ва-іна ва цый най дзей нас ці і 
раз віц цё ўза е ма дзе ян ня на ву кі з рэ-
аль ным сек та рам эка но мі кі. Ад ной 
са слуш ных пра па ноў ста ла рэ ка-
мен да цыя раз гле дзець маг чы масць 
фар мі ра ван ня ў рам ках Са юз най 
дзяр жа вы ор га на, які б за бяс печ ваў 
уз год не насць эка на міч ных пе ра ўтва-
рэн няў і вы зна чаў бы за да чы, кі рун кі 
іна ва цый на га раз віц ця, а так са ма са-
дзей ні чаў аб ме ну і рас паў сюдж ван-
ню най леп шых прак тык і во пы ту.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Аб раз віц ці 
ды джы тал-ін дуст рыі 
ў Са юз най дзяр жа ве га ва ры лі 
на сек цыі «Ліч ба вая эка но мі ка: 
су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў, стан 
і перс пек ты вы». Пля цоў кай 
для ме ра пры ем ства ста ла 
ААТ «Ма гі лёў скі за вод 
ліф та ва га ма шы на бу да ван ня».

Тэ ма кан фе рэн цыі ак ту аль-
ная як для Бе ла ру сі, так і для 
Ра сіі. Па цвяр джэн не та му — вя-
лі кая коль касць удзель ні каў 
су стрэ чы і амаль два дзя сят кі 
дак лад чы каў.

Па вы ні ках ра бо ты сек цыі 
спе цы я ліс ты рэ ка мен да ва лі 
ак ты ві за ваць на ма ган ні за ка-
на даў чай і вы ка наў чай ула ды 
дзвюх кра ін для ліч ба вай транс-
фар ма цыі эка но мік. Най больш 
важ ным ас пек там для Са юз най 
дзяр жа вы з'яў ля ец ца га ран та-
ван не ўстой лі ва га функ цы я на-
ван ня і бяс пе кі адзі най ін фар ма-
цый най пра сто ры. Ся род мер, 
якія бу дуць спры яць раз віц цю 
ліч ба вай ін дуст рыі, — ства рэн-
не адзі най пра ва вой пра сто ры 
ў сфе ры ліч ба вай эка но мі кі, за-
пуск пра рыў ных ін вес ты цый ных 
пра ек таў у га лі не ін фар ма цый-
на-ка му ні ка цый ных тэх на ло гій, 
ума ца ван не су пра цоў ніц тва га-
ра доў і ІT-кам па ній кра ін. Гэ тыя 
па ла жэн ні ўвой дуць у пра ект 
вы ні ко ва га да ку мен та V Фо ру-
му рэ гі ё наў.

«Пе ра вод эка но мі кі ў «ліч-
бу» — не прос та мод ны трэнд, 
гэ та пы тан не на цы я наль най 
бяс пе кі, ка лі хо ча це, гла баль най 
кан ку рэн та здоль нас ці. Ад гэ тых 
пра цэ саў нам не вар та за ста вац-
ца ўба ку, каб не тра піць у за-

леж насць ад су свет ных лі да раў 
ліч ба ві за цыі эка но мі кі. На ша ра-
бо та па він на іс ці на апя рэ джан-
не», — ска заў у пры ві таль ным 
сло ве Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь па эка но мі цы, бюд жэ-
це і фі нан сах. Для яго гэ ты Фо-
рум рэ гі ё наў знач ны. Вы ха дзец 
з Кур скай воб лас ці, ён атры маў 
аду ка цыю ў Ма гі лёў скім ма шы-
на бу даў ні чым ін сты ту це і тут жа, 
на Ма гі лёў шчы не, па чы наў сваю 
пра цоў ную дзей насць.

Стар шы ня Ка мі тэ та Са ве-
та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га 
Схо ду Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
па эка на міч най па лі ты цы 
Дзміт рый МЕ ЗЕН ЦАЎ ад зна-
чыў: «Мы сён ня га во рым пра 
ліч ба вую эка но мі ку. Цяж ка пе-
ра аца ніць зна чэн не гэ тай тэ мы, 
але са мае га лоў нае — не маг чы ма 

пе ра аца ніць зна чэн не тых за дач, 
якія вы ця ка юць пад эгі дай ура-
даў дзвюх на шых брац кіх дзяр-
жаў у рам ках пра грам «Ліч ба вая 
эка но мі ка» да рэа лі за цыі.

Па чы наў се рыю дак ла даў 
на мес нік ды рэк та ра па мар-
ке тын гу і раз віц ці ДУ «Ад-
мі ніст ра цыя Пар ку вы со-
кіх тэх на ло гій» Аляк сандр 
МАР ЦІН КЕ ВІЧ. Ме на ві та ў гэ-
тай уста но ве скан цэнт ра ва лі ся 
«бу даў ні кі» ІT-кра і ны. Сён ня ў 
ПВТ за рэ гіст ра ва на 386 кам-
па ній, у якіх пра цу юць больш 
за 35 ты сяч ча ла век. Ак ту аль-
ныя пра ек ты, ці ка васць да якіх 
праяў  ля юць рэ зі дэн ты, рэа лі-
зу юц ца ў сфе ры штуч на га ін тэ-
ле кту, вя лі кіх да ных, ства рэн ня 
сіс тэм бес пі лот на га транс пар ту, 
рас паз на ван ня воб ра заў.

Аляк сандр Мар цін ке віч ак-
цэн та ваў ува гу на га лоў ных вы-
клі ках у па бу до ве ІT-эка но мі кі ў 
све це. Адзін з іх — тэх на ла гіч ны 
пра грэс, які хут ка раз ві ва ец ца 
(у асно ве яко га ля жыць ліч ба-
ві за цыя): «Трэ ба ра зу мець, што 
свет сён ня стаў ін шы, і хут касць 
змен вель мі вя лі кая. Я гля джу 
па дзей нас ці на шых кам па ній: 
толь кі ў ад ной з іх ле тась на 
850 % вы рас по пыт на пра дук-
ты, звя за ныя з ужы ван нем сіс тэм 
аў та ма ты за цыі на ба зе штуч на га 
ін тэ ле кту. Гэ та свед чыць аб тым, 
што сён ня свет рас це па экс па-
нен це».

Дру гі вы клік да ты чыц ца га-
ран та ван ня бяс пе кі пер са наль-
ных да ных. «Ства ра ец ца ўра-
жан не, што са цы яль ныя сет кі, 
ма біль ныя пра гра мы ве да юць 
пра нас сён ня больш, чым бліз-
кія. Ка лі пра віль на вы бу да ваць 
пра цэс, ма ю чы да ныя пра лю-
дзей, мож на кі ра ваць гэ ты мі 
людзь мі», — тлу ма чыць Аляк-
сандр Мар цін ке віч.

Пра тое, як удас ка наль ва-
юць сіс тэ му му ні цы паль на га 
кі ра ван ня за кошт ука ра нен-
ня но вых тэх на ло гій, рас ка заў 
Сяр гей АЛ ТУ ХОЎ, на мес нік 
стар шы ні За ка на даў ча га 
схо ду Крас на дар ска га краю. 
«За раз мы ідзём па шля ху па бу-
до вы праз рыс тай сіс тэ мы дзяр-
жаў на га кі ра ван ня, за сна ва най 

у пер шую чар гу на пра цэс ным 
па ды хо дзе. Па чы на ю чы ад ака-
зан ня дзяр жаў ных па слуг па 
жыц цё вых сі ту а цы ях (на прык-
лад, на ра джэн не дзі ця ці, зме на 
мес ца жы хар ства і гэ так да лей) 
і за кан чва ю чы ін фар ма цый най 
сіс тэ май па кі ра ван ні парт фе лем 
ін вес ты цый ных пра ек таў», — 
тлу ма чыць Сяр гей Ал ту хоў. 
Акра мя та го, не аб ход на кан-
са лі да цыя роз ных ІT-кам па ній 
рэ гі ё на ў адзі ную су поль насць. 
Тут пры кла дам для ра сі ян з'яў-
ля ец ца бе ла рус кі Парк вы со кіх 
тэх на ло гій.

Ін фар ма ты за цыя шчыль на 
за кра нае і ме ды цын скую сфе-
ру. Про філь нае мі ніс тэр ства 
Бе ла ру сі сён ня зай ма ец ца па-
бу до вай на цы я наль най сіс тэ мы 
элект рон най ахо вы зда роўя, 
якая ары ен та ва на на па трэ бы 
кож на га гра ма дзя ні на.

«Элект рон ная ахо ва зда роўя 
ад кры вае прын цы по ва но выя 
маг чы мас ці раз віц ця га лі ны. 
Якас на змя ня юц ца па ды хо ды 
да ма дэ лі ўза е ма дзе ян ня ўсіх 
удзель ні каў ака зан ня ме ды цын-
скай да па мо гі. І асно ву пра цэ саў 
ін фар ма ты за цыі сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя скла дзе ін тэ гра ва ная 
элект рон ная ме ды цын ская кар-
та, якая бу дзе ства рац ца пры на-
ра джэн ні гра ма дзя ні на і су пра-
ва джаць яго на пра ця гу ўся го 
жыц ця», — га во рыць Ва ле рый 
МА ЛА ШКА, мі ністр ахо вы 
зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Па чы на ец ца гэ тая ра бо та не з 
ну ля. Ужо сён ня па спя хо ва пра-
цуюць сіс тэ ма элект рон ных рэ-
цэп таў, тэ ле ме ды цы на, га лі на 
(як і ўся кра і на) па сту по ва пе-
ра хо дзіць на элект рон ны да ку-
мен та а ба рот.

Праб лем ным мо ман там сён-
ня з'яў ля ец ца фраг мен та цыя 
ІT-ахо вы зда роўя. Пе ра адо лець 
яе да па мо гуць сва бод ны аб мен 
да ны мі па між уста но ва мі, ука ра-
нен не адзі ных ін фар ма цый ных 
стан дар таў, кла сі фі ка та раў.

Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя 
рас пра ца ва на і за цвер джа на 
кан цэп цыя раз віц ця сіс тэ мы 
элект рон най ахо вы зда роўя. 
Пры гэ тым уліч ва лі во пыт СА АЗ, 
Між на род на га са ю за элект ра су-
вя зі, Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Ра сіі па ін фар ма ты за цыі ме ды-
цын скіх уста ноў Санкт-Пе цяр-
бур га, Маск вы і Ка за ні.

Важ най част кай сек цыі ста ла 
за клю чэн не па гад нен няў і кант-
рак таў. Да га вор аб су пра цоў ніц-
тве ў га лі не раз віц ця ма лых і ся-
рэд ніх прад пры ем стваў пад пі-
са лі Бе ла рус кі фонд фі нан са вай 
пад трым кі прад пры маль ні каў і 
Фонд раз віц ця пра мыс ло вас-
ці Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Да га-
вор на па стаў ку аб ста ля ван ня 
за клю чы лі «Ма гі лёў ліфт маш» 
і вы твор чае аб' яд нан не НЛМ. 
Кант ракт так са ма пад пі са лі Гро-
дзен скі мя са кам бі нат і кам па нія 
«Смак дзя цін ства».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ТЭХ НА ЛО ГІІ БУ ДУ ЧЫ НІ

ВАЖ НАСЦЬ «ЛІЧ БЫ» 
Ў ЭКА НО МІ ЦЫ

Най больш перс пек тыў ныя на прам кі для ліч ба ві за цыі — 
пра мыс ло васць, сель ская гас па дар ка і энер ге ты ка

Да га вор 
аб су пра цоў ніц тве ў га лі не 
раз віц ця ма лых і ся рэд ніх 
прад пры ем стваў 
пад пі са лі Бе ла рус кі фонд 
фі нан са вай пад трым кі 
прад пры маль ні каў і Фонд 
раз віц ця пра мыс ло вас ці 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
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