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ПОС ПЕХ 
ВАЖ НА РАЗ ВIЦЬ

— Ула дзi мiр Iва на вiч, 
у апош нiя га ды ў Бе ла-
ру сi пры ня ты сiс тэм ныя 
ме ры па раз ня во лен-
нi прад пры маль нiц тва i 
сты му ля ван нi дзе ла вой 
ак тыў нас цi. Як вы ацэнь-
ва е це iх эфек тыў насць? 
Цi мае па трэ бу бе ла рус кi 
бiз нес у да лей шай пад-
трым цы дзяр жа вы?

— Ка лi я ўзна ча лiў ка мi-
сiю, бе ла рус кi бiз нес быў 
на ўзды ме. На пя рэ дад нi 
но ва га 2011 го да Прэ зi дэнт 
пад пi саў Ды рэк ты ву № 4 
«Аб раз вiц цi прад пры-
маль нiц кай iнi цы я ты вы i 
сты му ля ван нi дзе ла вой 
ак тыў нас цi ў Рэс пуб лi цы 
Бе ла русь», якая па кла ла 
па ча так тры ва ла му дыя ло-
гу па мiж дзярж слу жа чы мi i 
дзе ла вы мi ко ла мi.

На жаль, у 2014 го дзе 
ста ла вi да воч на, што бе ла-
рус кая эка но мi ка, а ра зам з 
ёй i бiз нес, жы вуць ва ўмо-
вах, якiя не пра ду гле джа-
ны ў iс ну ю чых пра гно зах i 
пра гра мах, — на эка но мi ку 
не га тыў на ўплы ва лi знеш-
нiя фак та ры. Каб за ха ваць 
да сяг ну тыя вы нi кi i за бяс-
пе чыць да лей шае раз вiц цё 
ма ло га i ся рэд ня га бiз не-
су, па тра ба ва лi ся не стан-
дарт ныя ме ры. Кi раў нiк 
дзяр жа вы на су стрэ чы з 
прад стаў нi ка мi дзе ла вых 
ко лаў у снеж нi 2017 го да 
аб са лют на пра вiль на ад-
зна чыў: «Ма лы i ся рэд нi 
бiз нес — най важ ней шы 
склад нiк устой лi ва га раз-
вiц ця эка но мi кi Бе ла ру сi».

Са вет Рэс пуб лi кi як па-
ла та прад стаў нi коў рэ гi ё наў 
мае не па срэд нае да чы-
нен не да вы ра шэн ня гэ тых 

пы тан няў. Се на та ры доб ра 
ве да юць сi ту а цыю на мес-
цах, у кур се та го, якiя пы-
тан нi най больш хва лю юць 
прад пры маль нi каў. Мы 
вый шлi на Ад мi нiст ра цыю 
Прэ зi дэн та з кан крэт ны-
мi пра па но ва мi, мно гiя з 
якiх бы лi ўлi ча ны. У 2018 i 
2019 га дах Па ста ян ная ка-
мi сiя пра вя ла два вы яз ныя 
ме ра пры ем ствы ў Вi цеб ску 
i Ба ра на вi чах. Су стрэ лi ся з 
прад стаў нi ка мi бiз не су, вы-
слу ха лi iх па жа дан нi i на кi-
ра ва лi пра па но вы ў дзярж-
ор га ны. Спа дзя ём ся, што 
нас чар го вы раз па чу юць.

Эка но мi цы па трэб ны но-
вы рэ сурс. I рэ сурс гэ ты — 
у прад пры маль нi каў.

«ЛIЧ БА» — 
НЕ ДА НI НА МО ДЗЕ

— А яшчэ ў «лiч бе»? 
Пра не аб ход насць пе-
ра во ду эка но мi кi ў «лiч-
бу» ка жуць шмат, але не 
ўсе ра зу ме юць, пра што 
iдзе га вор ка. Вы ку ры ра-
ва лi на V Фо ру ме рэ гi ё-
наў у Ма гi лё ве сек цыю, 
пры све ча ную су пра цоў-
нiц тву рэ гi ё наў у сфе ры 
лiч ба вай эка но мi кi. Што 
гэ та азна чае для абы ва-
це ля i для дзяр жа вы?

— Ду маю, вы па га дзi це-
ся, што сён ня свет ус ту пiў 
у ста дыю кар ды наль ных 
эка на мiч ных, гра мад скiх, 
ва ен на-па лi тыч ных i iн-
шых змя нен няў, якiя ха-
рак та ры зу юц ца вы со кай 
iн тэн сiў нас цю i ды на мiч-
нас цю. Пе ра вод эка но мi кi 
ў «лiч бу» — не прос та мод-
ны трэнд, гэ та пы тан не на-
цы я наль най бяс пе кi i, ка лi 
хо ча це, гла баль най кан ку-
рэн та здоль нас цi. Ад гэ тых 
пра цэ саў нель га за ста вац-

ца ўба ку, iнакш тра пiм у 
за леж насць ад су свет ных 
лi да раў лiч ба вi за цыi. Мы 
па вiн ны пра ца ваць на апя-
рэ джан не.

Ужо сён ня гэ та па тра буе 
знач ных рэ сур саў — фi нан-
са вых, кад ра вых, тэх нiч-
ных. У адзi ноч ку ажыц ця-
вiць паў на вар тас ны пе ра-
ход да «лiч бы» над звы чай 
цяж ка, не аб ход на ка а пе ра-
вац ца як у рам ках Са юз най 
дзяр жа вы, так i на пра сто-
ры Еў ра зiй ска га эка на мiч-
на га са ю за, а ў не ка то рых 
кi рун ках — Са друж нас цi 
Не за леж ных Дзяр жаў.

Па лi ты ка мi i эка на мiс та-
мi аба зна ча ны тры клю ча-
выя кi рун кi для су пра цоў-
нiц тва. Па-пер шае, пры-
няц це су мес ных мер у сфе-
ры iн фар ма цый най бяс пе кi 
i рас пра цоў ка агуль ных 
пра вiл бяс пе кi ў лiч ба вым 
ася род дзi. Па-дру гое, гар-
ма нi за цыя за ка на даў чай 
ба зы, у тым лi ку ства рэн не 
адзi най пра ва вой пра сто ры 
ў сфе ры лiч ба вай эка но мi кi 
з унi фi ка цы яй па ды хо даў 
да рэ гу ля ван ня аба ра чэн ня 
лiч ба вых ак ты ваў. I па-трэ-
цяе, рэа лi за цыя су мес ных 
лiч ба вых пра ек таў у пра-
мыс ло вас цi, сель скай гас-
па дар цы, энер ге ты цы.

Дэ крэт кi раў нi ка дзяр жа-
вы № 8 «Аб раз вiц цi лiч ба-
вай эка но мi кi», як i ра шэн не 
аб ства рэн нi HiТech-унi вер-
сi тэ та, — гэ та стра тэ гiч ныя 
ра шэн нi. Але яны — толь кi 
па ча так шля ху, якi мы па-
вiн ны прай сцi год на.

СКЛА ДА НАЯ РО ЛЯ 
ПА ДАТ КАЎ

— У Са ве це Рэс пуб лi-
кi ак тыў на вя ла ся ра бо-
та над но вай рэ дак цы яй 
Пад атко ва га ко дэк са. Як 
уне се ныя зме ны пра цу-
юць на прак ты цы?

— Аб' ём Пад атко ва га ко-
дэк са пе ра вы шае 1000 ста-
ро нак. Ён на пi са ны, перш 
за ўсё, зра зу ме лай мо вай 
для тых, хто вы ка рыс тоў-
вае яго ў паў ся дзён най ра-
бо це — для пад атко вых ра-
бот нi каў i бух гал та раў.

Зме ны i да паў нен нi ў гэ-
ты да ку мент уно сi лi ся што-

год. Ад нак у кан цы 2017 го-
да кi раў нi ком дзяр жа вы 
бы ло да ру ча на пад рых-
та ваць но вую рэ дак цыю. 
Га лоў нае па тра ба ван не: 
пад атко вая сiс тэ ма па вiн на 
быць праз рыс тая, прос тая 
i зра зу ме лая для лю дзей i 
бiз не су. Не аб ход на бы ло 
пры няць ме ры па па ляп-
шэн нi пад атко ва га ад мi-
нiст ра ван ня, спра шчэн нi 
па рад ку вы лi чэн ня i вы-
пла ты па дат каў, знi жэн нi 
пад атко вай на груз кi.

Пар ла мен та рыi i ра бот-
нi кi Сак ра та ры я та Са ве та 
Рэс пуб лi кi ак тыў на пра ца-
ва лi над Пад атко вым ко-
дэк сам, ува хо дзi лi ў склад 
ра бо чых груп: мiж ве да-
мас най, пры Мi нiс тэр стве 
фi нан саў i пры Са ве це Мi-
нiст раў.

Пад атко вы ко дэкс раз-
гля даў ся i аб мяр коў ваў ся 
па ар ты куль на. У но вай 
рэ дак цыi ўлi ча ны мно гiя 
iнi цы я ты вы Са ве та Рэс пуб-
лi кi, на кi ра ва ныя на раз-
вiц цё прад пры маль нiц тва 
i ска ра чэн не пад атко ва га 
ця жа ру для суб' ек таў гас-
па да ран ня; па шы рэн не 
маг чы мас цi пры мя нен ня 
iн вес ты цый на га вы лi ку па 
па да тку на пры бы так; знi-
жэн не ста вак па да тку на 
пры бы так i па да ход на га 
па да тку з фi зiч ных асоб у 
да чы нен нi ды вi дэн даў у 
вы пад ку рэ iн вес та ван ня ў 
раз вiц цё вы твор час цi i iн-
шае.

У вы нi ку су мес най ра-
бо ты быў пад рых та ва ны 
вы нi ко вы да ку мент, па ла-
жэн нi яко га пра ду гледж-
ва юць кам пра мiс ныя ра-
шэн нi, улiч ва юць iн та рэ сы 
i па дат ка пла цель шчы каў, i 
бюд жэ ту.

— Цi апраў да ла но вая 
рэ дак цыя Пад атко ва га 
ко дэк са ча кан нi бiз нес-
су поль нас цi?

— Прак тыч ная рэа лi-
за цыя па ла жэн няў но вай 
рэ дак цыi Пад атко ва га ко-
дэк са аб мяр коў ва ла ся сё-
ле та 13 ве рас ня ў Ма гi лё ве 
на па шы ра ным па ся джэн нi 
прэ зi ды у ма на ву ко ва-кан-
суль та тыў на га са ве та па 
пы тан нях са цы яль на-эка-
на мiч на га раз вiц ця Рэс-

пуб лi кi Бе ла русь пры Прэ-
зi ды у ме Са ве та Рэс пуб лi кi. 
У iм удзель нi ча лi не толь кi 
се на та ры, але i дэ пу та ты 
нiж няй па ла ты, прад стаў-
нi кi ор га наў дзяр жаў на га, 
мяс цо ва га кi ра ван ня i са-
ма кi ра ван ня, бiз нес-су-
поль нас цi, дзяр жаў ных 
прад пры ем стваў.

Усе па га дзi лi ся, што 
адап та цый ны пе ры яд з 
азна ям лен нем i пры мя-
нен нем нор маў но вай 
рэ дак цыi Пад атко ва га ко-
дэк са прай шоў «бяз боль-
на». Да ку мент ства рае 
да дат ко выя ўмо вы для 
эка на мiч на га раз вiц ця. 
Не па ру ша ная фi нан са вая 
ста бiль насць бюд жэ ту i ар-
га нi за цый. Ко дэкс пры ня-
ты свое ча со ва. Ця пер на-
пра цоў ва ец ца пра ва пры-
мя няль ная прак ты ка.

ТВОР 
НЕ ЗВЫ ЧАЙ НА ГА 
ЖАН РУ

— Над якi мi яшчэ клю-
ча вы мi за ко на пра ек та мi 
пра ца ва ла Па ста ян ная 
ка мi сiя, якую вы ўзна-
чаль ва е це?

— За гэ тыя га ды мне 
да вя ло ся ўдзель нi чаць 
у пры няц цi больш чым 
ста за ко наў, пе ра важ ная 
боль шасць з якiх да ты-
чы ла ся ўдас ка на лен ня 
эка на мiч ных ад но сiн, ра-
цы я наль на га вы ка ры стан-
ня бюд жэт ных срод каў, 
пад атко ва га рэ гу ля ван ня, 
раз вiц ця прад пры маль-
нiц тва i iн шых фор маў 
гас па да ран ня. Шмат ува гi 
ўдзя ля ла ся пы тан ням iн-
вес ты цый най дзей нас цi, 
за ня тас цi, экс пар ту, iн-
фар ма ты за цыi эка но мi кi. 
Праз на шы ру кi прай шлi 
за ко ны «Аб рын ку каш-
тоў ных па пер», «Аб га-
ран та ва най кам пен са цыi 
бан каў скiх укла даў (дэ па-
зi таў) фi зiч ных асоб», аб 
што га до вых рэс пуб лi кан-
скiх бюд жэ тах, пра змя-

нен нi i да паў нен нi ў За кон 
«Аб банк руц тве».

Пры ня тыя но выя рэ дак-
цыi за ко наў «Аб су праць-
дзе ян нi ма на па лiс тыч най 
дзей нас цi i раз вiц цi кан ку-
рэн цыi», «Аб дзяр жаў ных 
за куп ках та ва раў (ра бот, 
па слуг)», «Аб аў ды тар скай 
дзей нас цi» i мно гiх iн шых. 
I кож ны раз, зай ма ю чы ся 
пад рых тоў кай за ка на даў-
ча га ак та, мы ста ра лi ся 
зве рыць свае по гля ды на 
праб ле му з дум кай вы бар-
шчы каў.

Я не за бы ваў i пра Ма гi-
лёў шчы ну, «пры мя ра ю чы» 
на яе за ко на пра ек ты — бу-
дуць яны пра ца ваць цi не 
бу дуць, да дуць рэ гi ё ну, якi 
прад стаў ляю ў пар ла мен-
це, раз вiц цё i рух на пе рад 
цi не. Гэ та да па ма га ла ў 
вы зна чэн нi па зi цыi, да ва ла 
ўпэў не насць у вы ба ры.

Рас пра цоў ка i пры няц це 
за ко на — скла да ная, кар-
пат лi вая пра ца. Лю бое змя-
нен не за ка на даў ства — гэ та 
ма лень кi твор не звы чай на га 
жан ру. Раз гля да ю чы за ко на-
пра ект, да во дзi ла ся ўзваж-
ваць усе «за» i «су праць», 
дэ та лё ва вы ву чаць ню ан сы 
i пра лiч ваць на ступ ствы, 
да вед вац ца дум ку вя лi кай 
коль кас цi спе цы я лiс таў. Да-
маг чы ся ў пра ва вым ак це 
гар ма нiч най аба ро ны iн та-
рэ саў усёй кра i ны i асоб ных 
рэ гi ё наў, уся го гра мад ства i 
асоб ных груп лю дзей вель-
мi ня прос та. Па мыл кi до ра га 
абы хо дзяц ца.

Ня ма су мнен няў, што ў 
гэ тым скла дзе мы пры мем 
га лоў ны за ко на пра ект го-
да — Бюд жэт-2020. Мы 
шчыль на пра цу ем з ура дам 
над яго зба лан са ва нас цю i 
рэа лiс тыч нас цю, над тым, 
каб ён ад па вя даў маг чы-
мас цям дзяр жа вы, за бяс-
пе чыў нар маль нае функ-
цы я на ван не эка но мi кi, стаў 
пад мур кам да лей ша га раз-
вiц ця кра i ны. Але гэ та тэ ма 
асоб на га iн тэр в'ю.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЭКА НО МI ЦЫ ПА ТРЭБ НЫ 
ПРАД ПРЫ МАЛЬ НI КI
Раз мо ва з се на та рам аб за ка на даў чай ба зе для бiз не су
Шос тае склi кан не вы шэй ша га за ка на даў ча га ор га на 
на шай кра i ны за вяр шае ра бо ту. 7 лiс та па да — 
вы ба ры ў но вы склад верх няй па ла ты пар ла мен та, 
17 лiс та па да — у склад нiж няй. I ка лi пер шыя склi кан нi 
вы шэй ша га за ка на даў ча га ор га на кра i ны фар мi ра ва лi 
ба за вае на цы я наль нае за ка на даў ства, на ступ ныя — 
удас ка наль ва лi яго i гар ма нi за ва лi з iн тэ гра цый ны мi 
пра цэ са мi, то ў пя тым i шос тым склi кан нях пар ла мен та рыi 
ства ра лi ўмо вы для да лей ша га раз вiц ця эка но мi кi. Пра 
тое, на коль кi гэ та ўда ло ся, мы рас пы та лi стар шы ню 
Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па эка но мi цы, 
бюд жэ це i фi нан сах Ула дзi мi ра ПАН ЦЮ ХО ВА.

На пад трым ку эка на мiч на га раз вiц ця на мес цах у 

на шай кра i не на кi ра ва ны ў тым лi ку i пра ек ты ПРА АН. 

За апош нiя тры га ды ар га нi за цы яй бы ло пад тры ма на 

ка ля 40 ма лых бiз не саў у ра ё нах. Гэ та па леп шы ла ўмо вы 

прад пры маль нiц тва для 30 ты сяч мяс цо вых жы ха роў. 

Перс пек тыў ныя кi рун кi для сель скiх рэ гi ё наў — эка ту рызм, 

за ха ван не куль тур най спад чы ны, сель ская гас па дар ка.

— На ша пад трым ка не аб мя жоў ва ец ца гран та мi, — ка жа 
Аляк сей ЧЫС ТА ДА РСКI, кi раў нiк ад дзе ла iн фар ма цыi 

i пра соў ван ня ПРА АН у Бе ла ру сi. — Наш па ды ход ба-
зу ец ца на комп лекс ным ра шэн нi — тэ ры та ры яль на-ары-
ен та ва ным раз вiц цi, пад час яко га ства ра юц ца ўмо вы не 
для ад на го прад пры ем ства цi бiз не су, а для ўсёй су пол кi, 
што пра жы вае на пэў най тэ ры то рыi, шля хам на ладж ван ня 
парт нёр стваў па мiж мяс цо вы мi бiз нес ме на мi, ад мi нiст ра-

цы я мi i жы ха ра мi. Так са ма вы яў ля ем моц ныя i сла быя ба кi 
кож на га рэ гi ё на.

Па сло вах спе цы я лiс та, та кi па ды ход да зва ляе рэ гi ё ну 
раз вi вац ца да лей i пас ля спы нен ня фi нан са вых улi ван няў. 
Ня даў на за вяр шыў ся пра ект «Мяс цо вае раз вiц цё», у ме жах 
яко га ра бо ту атры ма лi 143 ча ла ве кi.

Ва ўсход няй част цы кра i ны ство ра ны шэсць бiз нес-цэнт-
раў, якiя бяс плат на ар га нi зу юць кан суль та цыi i трэ нiн гi для 
мяс цо вых лю дзей, за цi каў ле ных ва ўлас ным бiз не се.

— На па чат ку ў iх не ха пае ве даў, рэ сур саў, яны ба яц ца 
ры зы кi i ня ўпэў не ныя ў са бе. Ад нак пас ля кан суль та цый 
70 % гра ма дзян па чы на юць свой бiз нес цi га то выя зра-
бiць гэ та ў най блi жэй шы час, — акрэс лiў Аляк сей Чыс та-
да рскi. — Мы пра вя лi 40 бяс плат ных на ву чаль ных кур саў, 
у якiх удзель нi ча ла 1300 ча ла век, 80 % з iх за ду ма ла ся аб 
па шы рэн нi iс ну ю ча га бiз не су цi ства рэн нi но ва га.

У ме жах iнi цы я тыў ПРА АН ар га нi за ва ны на ву чаль ныя 
кур сы па ас но вах сель скай гас па дар кi ў Бя гом лi для ма ла-
дых лю дзей з асаб лi вас ця мi псi ха фi зiч на га раз вiц ця. Пас ля 
iн тэр на та, та кiм чы нам, у гэ тых лю дзей ёсць усе на вы кi 
i ве ды, каб знай сцi са бе ра бо ту ў сель ска гас па дар чым 
сек та ры: на дзярж прад пры ем ствах цi ў фер мер скiх гас-
па дар ках.

Зi мой рас пач нец ца но вая се рыя бяс плат ных се мi на раў 
для пра соў ван ня жа но ча га прад пры маль нiц тва ў пя цi га-
ра дах: Мiн ску, Вi цеб ску, Ма гi лё ве, Гор ках i По лац ку. Гэ-
тыя за ня ткi да зво ляць жан чы нам, якiя за цi каў ле ны ў тым, 
каб па чаць свой бiз нес, больш да ве дац ца пра маг чы мас цi 
i ры зы кi, фор мы фi нан са ван ня бiз не су, фран чай зiнг i iн-
шыя кры тыч на не аб ход ныя для за ня ткаў прад пры маль-
нiц твам рэ чы.

Iры на СI ДА РОК.

СВАЯ СПРА ВА

Ма лыя бiз не сы для рэ гi ё наў, лю дзей з асаб лi вас ця мi i жан чын


