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«Што трэ ба «Што трэ ба 
зра біць, зра біць, 
каб ін вес та ры каб ін вес та ры 
ўклад ва лі ўклад ва лі 
гро шы ў на шы гро шы ў на шы 
прад пры ем ствы?»прад пры ем ствы?»

Ме на ві та та кое 
пы тан не мы за да лі 

спе цы я ліс там
Ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та-

ва рыст ва «Сві та нак» Юрый ЛУ КА ШЭ ВІЧ:
— На са май спра ве гэ тае вель мі скла да нае 

пы тан не. І тут ад на знач на га ад ка зу ня ма — 
трэ ба тое і тое, каб ін вес та ры ўклад ва лі.
Вось ёсць доб рае прад пры ем ства — на вош та 
яму ін вес та ры? Ка лі ў ар га ні за цыі іс нуе ўлас-
ны шлях раз віц ця, то хі ба яму па трэб ны ін-
вес та ры? Ка лі ж ка заць пра прад пры ем ствы, 
якія ў сва ім ста наў лен ні прый шлі ў ту пік, то 
тут жа ўзні кае мност ва пы тан няў. Коль кі яно 
каш туе? Якія па тра ба ван ні вы лу чае ін вес тар? 
А для яго важ на, што атры ма ец ца ў вы ні ку — 
ніз кія вы дат кі на вы твор часць, вы со ка -
ква лі фі ка ва ная ра бо чая сі ла і ін шае. Я ха цеў бы 
ад зна чыць, што з ін вес ты цы я мі сён ня ня-
прос тая сі ту а цыя ва ўсіх кра і нах — і ў на шых 
су се дзяў, і ў Еў ро пе ўсё не так доб ра. Та му, 
каб прый шоў ка пі тал, па вінна быць ней кая 
агуль ная пра гра ма, па він ен фар мі ра вац ца 
да вер да кра і ны. Ка лі за меж ныя кам па ніі 
бу дуць ка заць аб па спя хо вых пра ек тах на 
на шай тэ ры то рыі, то больш сме лыя ра шэн ні 
бу дуць пры мац ца ін шы мі ін вес та ра мі. Бо ін-
вес ты цый ны клі мат у нас ня дрэн ны. Да дам, 
што ў на ша га прад пры ем ства ёсць фі нан са-
выя парт нё ры — на ша бан каў ская сіс тэ ма, 
ёсць маг чы масць пры цяг нен ня да дат ко вых 
рэ сур саў. Нам больш па трэб ныя парт нё ры, 
а не ін вес та ры. Ка лі прад пры ем ства па спя-
хо вае, то ін вес та ры яму, па вя лі кім ра хун ку, 
не па трэб ныя.

На чаль нік ад дзе ла эка но мі кі Слуц ка-
га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та Жан-
на РУЦ КАЯ:

— На маю дум ку, не аб ход на зні зіць пра-
цэнт ныя стаў кі па крэ ды тах. Сён ня вель мі 
вя лі кая крэ дыт ная на груз ка, улас ных гра-
шо вых срод каў у ар га ні за цый ня ма, па зы-
чыць — вель мі до ра га, та му прад пры ем ствы 
не ўклад ва юць гро шы. Што яшчэ? Маг чы-
ма, ма ло му і ся рэд ня му біз не су вар та даць 
больш іль гот і прэ фе рэн цый. На прык лад, 
упа чат ку, ка лі ча ла век ад кры вае біз нес, 
мож на пер шы і дру гі год ста наў лен ня зні-
зіць або ад мя ніць ней кія па да ткі, каб мож-
на бы ло раз ві вац ца. Слуцк для ін вес та раў 
не вель мі пры ваб ны. Ча му? Мы ад да ле ныя 
ад Мін ска. Але да ро гу па бу да ва лі — мо жа, 
гэ та бу дзе сты му лам. Яшчэ ня ма чы гун кі, 
та му да бі рац ца на пра цу ня зруч на. Уліч ва-
ю чы не да хоп улас ных аба рот ных срод каў і
вя лі кія крэ ды ты, лю дзі менш ін вес ту юць. 
Я ду маю, што сі ту а цыя ў най блі жэй шыя га ды 
мо жа змя ніц ца, та му што го рад і эка но мі ка 
ў цэ лым па він ны раз ві вац ца. Не ма гу ска-
заць, коль кі трэ ба ча су, усё за ле жыць ад 
эка на міч най сі ту а цыі.

Ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на-
га та ва рыст ва «Су вязь ін вест» Юрый 
ПЯ ШЧЭН КА:

— Я лі чу, што сён ня ёсць праб ле ма ў ма-
лой ін фар ма тыў нас ці — гэ ты мо мант не аб-
ход на па леп шыць. Ка лі на ша ар га ні за цыя 
за лу чы ла кі тай скіх ін вес та раў у «Вя лі кі ка-
мень», то яны на ват не ве да лі, дзе гэ тая 
Бе ла русь зна хо дзіц ца. Ка лі гэ та ўсё ім рас-
каз ва еш, яны дзі вяц ца, што ў нас ство ра ны 
вель мі доб рыя ўмо вы. У нас бы ла сі ту а цыя: 
мы пра цу ем з Кі та ем, яны ха це лі ад крыць у 
нас за вод, мы ім скла лі біз нес-план і ва ры-
ян ты вы ха ду на ра сій скі і еў ра пей скі ры нак. 
Пер ша па чат ко ва ім усё спа да ба ла ся, пры ля -
цеў ак цы я нер, усё бы ло вель мі сур' ёз на. Ад-
нак у пра цэ се на вед ван ня і зно сін з ад каз ны-
мі за пра цу з ін вес ты цы я мі яны пе ра ду ма лі... 
Але мы пра цяг ва ем пра ца ваць з імі да гэ та га 
ча су. Да рэ чы, ця пер мы спра бу ем за лу чыць 
чар го ва га ін вес та ра.

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

Два ба кі ме да ля
Тра ды цый на за меж ныя ін-

вес ты цыі з'яў ля юц ца ста біль-
най кры ні цай фі нан са ван ня. 
Так, іх па ста ян ны пры ток па-
вя ліч вае вы твор чыя здоль нас-
ці кра і ны. Ін вес та ван не цяг не 
за са бой пе ра да чу тэх на ло гій, 
кі раў ніц кіх на вы каў, аб мен 
во пы там. Па вы шэн не ўзроў ню 
тэх на ла гіч на га раз віц ця па тра-
буе на яў нас ці ква лі фі ка ва ных 
кад раў. Та кім чы нам за меж-
ныя ін вес ты цыі сты му лю юць 
рост по пы ту на вы со ка ква лі-
фі ка ва ную пра цоў ную сі лу, 
па вы ша юць уз ро вень даб ра-
бы ту на сель ніц тва. Усё гэ та ў 
су куп нас ці па вы шае кан ку-
рэн та здоль насць кра і ны, якая 
стрым лі вае ін вес ты цыі.

З ін ша га бо ку, з пры хо дам 
за меж ных ін вес ты цый рас-
це ўнут ра ная кан ку рэн цыя, і 
больш дроб ным мяс цо вым 
кам па ні ям ста но віц ца скла-
да на вы жы ваць. Па доб ная 
сі ту а цыя на зі ра ец ца ў све це ў 
су вя зі з раз віц цём транс на цы я -
наль ных кам па ній: з ад на го 
бо ку, яны пры но сяць са сва ім 
пры хо дам у кра і ну ка пі тал, але 
з ін ша га — ры зы ку ма на па лі за-
цыі той ні шы, у якую прый шлі і, 
на прык лад, вы цес ні лі ана ла гіч-
ныя дзяр жаў ныя прад пры ем-
ствы. Праў да, у Бе ла русь ін вес-
тар пры хо дзіць час цей за ўсё 
для та го, каб вый сці на рын кі 
кра ін пост са вец кай ці еў ра пей-
скай пра сто ры, не аб мя жоў ва-
ю чы ся ад ной кра і най.

Уво гу ле, гэ та ад на з га лоў-
ных пе ра ваг Бе ла ру сі — геа гра-
фіч нае ста но ві шча. Раз мя шчэн-
не біз не су на тэ ры то рыі на шай 
кра і ны да зва ляе кам па ні ям 
эфек тыў на аб слу гоў ваць ёміс-
тыя рын кі збы ту: кра і ны Еў-
ра пей ска га са ю за (508,2 млн 
спа жыў цоў), Ра сію, Укра і ну, 
Ка зах стан і ін шыя кра і ны СНД 
(282 млн). Усё гэ та спа лу ча ец-
ца з член ствам у Еў ра зій скім 
эка на міч ным са ю зе (ры нак — 
170 млн ча ла век). Так са ма ў 
нас дзей ні чае цэ лы шэ раг прэ-
фе рэн цый ных рэ жы маў. Гэ та 
спе цы яль ныя льгот ныя ўмо вы 
гас па да ран ня пры ар га ні за цыі 
біз не су ў рам ках шас ці сва -
бод ных эка на міч ных зон (0% — 
па да так на пры бы так на пра -
ця гу 5 га доў), Пар ка вы со кіх 
тэх на ло гій (0% — па да так на 
пры бы так; 0% — па да так на да-
баў ле ную вар тасць) і ін дуст ры-
яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» 
(0% — па да так на пры бы так на 
пра ця гу 10 га доў). За меж ныя 
кам па ніі так са ма мо гуць атры-
маць да дат ко вую вы га ду пры 
раз мя шчэн ні свай го біз не су 
на тэ ры то рыі ма лых і ся рэд ніх 
га ра доў Бе ла ру сі (0% — па да-
так на пры бы так на пра ця гу
7 га доў).

Кар цін ка вы ма лёў ва ец ца 
пры го жая. Па да ец ца, што ўсе 
ўмо вы ёсць, але ча му рос ту 
ін вес ты цый не ад бы ва ец ца? 
Ба ім ся іх пры маць? Але за раз 
яны для ай чын най эка но мі-
кі — све жае ўлі ван не «кры-
ві» па фі нан са вых ар тэ ры ях, 
якое мо жа даць но вую якасць 
жыц ця эка на міч на му ар га ніз-
му дзяр жа вы. Га лоў нае — не 
пад сес ці на та кую «іг лу», ра-
зум на па ды сці да за меж ных 
укла дан няў, вы ка рыс таў шы 
іх як ба зу для тэх на ла гіч на га 
рос ту.

Су цэль ны... аф шор
Пы тан нем пры цяг нен ня ін-

вес ты цый ця пер ак тыў на зай-
ма юц ца пар ла мен та рыі. Яны 
іні цы я ва лі ўня сен не змя нен няў 
у За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
ін вес ты цы ях». Ад на з за дач, 
якую імк нуц ца вы ра шыць та кім 

чы нам дэ пу та ты, — па леп шыць 
дзе ла вое ася род дзе ў кра і не і 
па вы сіць яе ін вес ты цый ную 
пры ваб насць. Як па ве да міў 
Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ, стар-
шы ня Па ста ян най ка мі сіі па 
эка на міч най па лі ты цы Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я -
наль на га схо ду Бе ла ру сі, ад-
но з га лоў ных пра па на ва ных 
но ва ўвя дзен няў да ты чыц ца 
кам пен са цыі кош ту ма ё мас ці. 
Та кім чы нам, пра ект За ко на 
пра па ну ец ца да поў ніць уні вер-
саль най нор май: яна вы зна чае 
ўмо вы кам пен са цыі кош ту ма ё-
мас ці, якая з'яў ля ец ца ін вес ты-
цы я мі або ўтва ра ец ца ў вы ні ку 
ажыц цяў лен ня ін вес ты цый, у 
вы пад ку ада бран ня яе ў ін вес-
та ра пры на цы я на лі за цыі або 
рэ кві зі цыі.

Па сло вах кі раў ні ка ка мі сіі, 
ін вес та ры па він ны мець пра ва 
на ры зы ку. Ка лі ўзні кае форс-
ма жор, ці, на прык лад, па гор-
шы лі ся эка на міч ныя ўмо вы 
рэа лі за цыі пра ек таў, то яны пе-
ра ста юць вы кон ваць свае аба-
вяз кі. Як з імі па сту паць з умо-
вай, што ін вес ты цыі сён ня —
са праў ды не аб ход ная кры ні ца 
для бе ла рус кай эка но мі кі? «Ка-
лі мы гэ тую на ва цыю ўка ра нім, 
то ні я кіх страт дзяр жа ва і бюд-
жэт не па ня суць. На ад ва рот, 
больш па тэн цый ных ін вес та-
раў мо жа вы ра шыць уклас ці 
гро шы ў той ці ін шы бе ла рус кі 
аб' ект. Пры гэ тым нам за раз 
па трэб ныя стра тэ гіч ныя ін вес-
та ры, якія пры ня суць у кра і ну 
не толь кі гро шы, але тэх на-
ло гіі і ры нак. Што да ты чыц ца 
ўкла дан няў на шых гра ма дзян, 

то асаб лі ва ў ад но сі нах ма лых 
на се ле ных пунк таў Бе ла русь — 
адзін су цэль ны аф шор. У нас 
дзей ні ча юць іль гот ныя рэ жы-
мы ў ма лых га ра дах і па ся лен-
нях — толь кі па чы най улас ную 
спра ву. Але ў той жа час ёсць 
пы тан ні да ўзроў ню юры дыч-
най аду ка ва нас ці на сель ніц тва, 
па чат ко ва га ка пі та лу, ста вак па 
крэ ды тах і па куп ніц кай здоль-
нас ці на сель ніц тва», — ад зна-
чыў Ула дзі слаў Шчэ паў.

Дэ пу тат лі чыць, што ін вес та-
ру мо жа быць ці ка ва ўкла даць 
гро шы не толь кі ў пра мыс ло-
васць, але і ў ін шыя сфе ры: 
аг ра эка ту рызм, на ву чан не за-
меж ных сту дэн таў у ай чын ных 
ВНУ, экс парт ме ды цын скіх па-
слуг, ІT-сек тар. Да та го ж апош-
нім ча сам бе ла рус кі экс парт 
імк нуц ца ды вер сі фі ка ваць у 
кра і ны Даль няй ду гі і Азіі, каб 
зра біць улас ны ры нак больш 

пры ваб ным. Ін вес та ра так са ма 
ці ка віць маг чы масць рэа лі зоў-
ваць праз Бе ла русь сваю пра-
дук цыю ў ме жах Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за, асаб лі ва 
ў Ра сіі і Ка зах ста не. Але па-
куль гэ та му пе ра шка джа юць 
тыя бар' е ры, якія час ад ча-
су вы стаў ля юць чле ны ЕА ЭС 
у да чы нен ні ад но да ад на го. 
«Гэ тыя пы тан ні трэ ба вы ра-
шаць не ад клад на, што ця пер 
і ро біц ца», — лі чыць стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі.

Вы — ідэю, 
яны — гро шы

Вы ра шэн не пы тан ня па ляп-
шэн ня ін вес ты цый на га клі-
ма ту — комп лекс нае, лі чыць 

су стар шы ня Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры-
маль ніц тва Вік тар МАР ГЕ-
ЛАЎ. «Ін вес ты цыі ідуць ту ды, 
дзе ёсць ра зу мен не, якія кан-
крэт на ўкла дан ні па трэб ны, 
дзе ёсць ад па вед ныя кад ры, 
пад трым ка з бо ку ўла ды як на 
ўзроў ні за ка на даў ства, так і на 
ўзроў ні пры няц ця кан крэт ных 
ра шэн няў. На маю дум ку, у нас 
ін вес ты цыі ця пер не ідуць па 
шэ ра гу ба за вых умоў — асаб лі-
вас цяў пад атко ва га за ка на даў-
ства, сер ты фі ка цыі пра дук цыі. 
Па фак це ця пер не на зі ра ец ца 
рын ку збы ту, які б рос, — каб 
мож на бы ло па бу да ваць за вод 
і пра да ваць та вар са мім бе ла-
ру сам», — лі чыць ён.

Ін вес ты цыі, па сло вах Вік-
та ра Мар ге ла ва, па трэб ны 
для эка на міч на га рос ту і, ад-
па вед на, рос ту даб ра бы ту 
на сель ніц тва. Вар та за да цца 
пы тан нем: ча го не ха пае сён-
няш ня му бе ла ру су-спа жыў цу? 
У якіх сек та рах не стае ін вес-
ты цый? Ад штур хоў ва ю чы ся 
ад гэ та га, трэ ба ме на ві та там 
ства раць пры ваб ныя ўмо вы 
для ўкла дан ня срод каў. «Ін-
вес ты цыі — гэ та як кост ка ў 
боршч. Спа чат ку трэ ба яго 
пры га та ваць, а пас ля і кост-
ка з'я віц ца, каб пад крэс ліць 
смак, — пры вёў ці ка вае па-
раў на нне су стар шы ня Са ю за 
прад пры маль ні каў. — Мы са-
мі па він ны ра біць кро кі, каб 
ін вес ты цыі прый шлі. Му сіць 
з'я віц ца прад пры маль нік, які 
вы на сіць ідэю, на прык лад, 
про да жу на на тэх на ло гій, рас-
пра цуе і рэа лі зуе яе ў ма лых 
маш та бах, а пас ля бу дзе шу-
каць за меж ную пад трым ку і 
ска жа: «Я га то вы на па іць усю 
Еў ро пу на на ква сам!» Прос та 
так ін вес тар гро шы не дасць. 
А ры зык нуць дзе ля но вай ідэі, 
на пэў на, кож на му з нас хоць 
раз ха це ла ся...»

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

ГРО ШЫ 
ВЫ БІ РА ЮЦЬ КЛІ МАТ

Ні на ЖА ЛЯЗ НО ВА, на мес нік стар шы ні 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, ды рэк тар 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Азя рыц кі-Аг ра» 
Сма ля віц ка га ра ё на:

— Трэ ба і ін вес та ру, і кі раў ні ку прад пры ем ства, якое атрым-
лі вае гро шы, быць сум лен ны мі і пры стой ны мі людзь мі. Пра-
ца ваць на ка рысць кра і ны і на ро да. Я лі чу, што лю бы ін вес-
тар хо ча мець пад са бой моц ную гле бу. Гэ та і юры дыч ная 
на дзей насць, і эка на міч ная пла це жаз доль насць, і на яў насць 
пра фе сій ных кад раў. Вось гэ та тыя скла даль ні кі, без якіх ні 
адзін ін вес тар не бу дзе ўкла даць свой ка пі тал — і не толь кі ў 
не вя лі кія, але і ў буй ныя ар га ні за цыі. Вя до ма, ін вес тар хо ча 
ба чыць пе рад са бой перс пек ты ву: якія бо ну сы ён атры мае ў 
вы ні ку. Але са мае га лоў нае — трэ ба быць па тры ё там да моз-
гу кас цей, па коль кі мно гія вы твор час ці ў нас не пры ват ныя, 
а дзяр жаў ныя.

Не ма гу ска заць за ўвесь Сма ля віц кі ра ён, ад нак мая гас-
па дар ка — гэ та ар га ні за цыя, у якую ін вес та ва лі. У 2005 го дзе 
5 страт ных гас па да рак бы лі аб' яд на ны ва ўні тар нае прад-
пры ем ства, а сён ня мы ўжо ак цы я нер нае та ва рыст ва: моц на 
ста ім на на гах і пра цу ем пры быт ко ва дзя ку ю чы ін вес та рам. 
Я ска за ла б, што ін вес тар даў нам не ры бу, а ву ду, каб мы 
маг лі зла віць гэ тую ры бу.

Кар цін ка 
вы ма лёў ва ец ца 

пры го жая. Па да ец ца, 
што ўсе ўмо вы ёсць, 
але ча му рос ту 
ін вес ты цый 
не ад бы ва ец ца? 

Вар та за да цца 
пы тан нем: ча го 

не ха пае сён няш ня му 
бе ла ру су-спа жыў цу? 
У якіх сек та рах не стае 
ін вес ты цый?

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й «МС».)

Фо
та

 Н
ад
зе
і Б
УЖ

АН
.


