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У кан цы ХХ ста год дзя струк тур ныя эка-

на міч ныя рэ фор мы да лі све ту «Кі тай скі 

цуд». Дзя ку ю чы доў га му пе ры я ду ўстой-

лі ва га рос ту ВУП Кі таю ўда ло ся ства рыць 

су час ную пра мыс ло васць, удас ка на ліць 

інф ра струк ту ру, но выя вы твор час ці. Сён ня 

эка но мі ка Кі тая па ўзроў ні ВУП з'яў ля ец ца 

дру гой пас ля ЗША. У КНР так са ма зра бі-

лі і вя лі кі ры вок у раз віц ці ІT-сфе ры. На 

дум ку Над звы чай на га і Паў на моц на га 

па сла Бе ла ру сі ў Кі таі Кі ры ла РУ ДА ГА, 

бе ла рус кім рас пра цоў шчы кам ёсць на 

што ары ен та вац ца. Ма ю чы вась міга до-

вы во пыт жыц ця ў Кі таі, ён рас ка заў на 

між на род ным фо ру ме «ТІ БО-2018», які 

ня даў на прай шоў у Мін ску, у якую бу ду-

чы ню ру ха ец ца ін фар ма цый ная транс-

фар ма цыя Пад ня бес най і на які яе во пыт 

вар та больш уваж лі ва гля дзець у Бе ла ру сі 

пры пе ра хо дзе да ліч ба вай эка но мі кі.

BІG DАTА ДЛЯ ВЯ ЛІ КАЙ КРА І НЫ
На дум ку па сла, кі тай ская ма дэль раз-

віц ця ІT-ін дуст рыі ўні каль ная і су пя рэч-

лі вая ад на ча со ва. З ад на го бо ку, мо жа 

склас ці ся ўра жан не, што ў Кі таі сай ты і 

са цы яль ныя сет кі жорст ка кант ра лю юц ца. 

З дру го га бо ку, гу чаць за хоп ле ныя вод-

гу кі, што ў Пад ня бес най усё пра ду ма на, 

хут ка, мност ва ІT-па слуг і пра дук таў.

Ня гле дзя чы на гэ та, Кі рыл Ру ды ад-

зна чыў, што Кі тай — ІT-кра і на, якая хут ка 

рас це. Коль касць ін тэр нэт-ка рыс таль ні-

каў у Пад ня бес най скла дае 773 міль ё-

ны ча ла век. Кож ны ме сяц яна рас це на 

коль касць усіх ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў 

Бе ла ру сі. Асноў ным на прам кам пра цы ў 

ІT з'яў ля ец ца апра цоў ка bіg dаtа (вя лі кіх 

да ных). Ён рас кры ва ец ца ў ганд лі, ве ла-

шэ рын гу, кар шэ рын гу, у да сле да ван ні 

штуч на га ін тэ ле кту, у гра мад скай бяс пе-

цы, у сіс тэ ме гра мад ска га кант ро лю.

Як гэ та да па ма гае на спра ве? На-

прык лад, у ганд лі ана ліз да ных да зва ляе 

ім гнен на рэ ага ваць на зме ны і ска ра чаць 

раз рыў па між ды зай нам і вы твор час цю 

да не каль кіх дзён. А гэ та сці рае та кія па-

няц ці, як, на прык лад, вяс но вая або зі мо-

вая ка лек цыі адзен ня.

«Усё гэ та па ска рае та ва ра зва рот і 

рост эка но мі кі. Лі чыц ца, што толь кі тэх-

на ло гіі bіg dаtа за бяс печ ва юць пры рост 

ВУП Кі тая ў ся рэд нім на 2 % у год», — 

ад зна чыў па сол.

БЕЗ НА ЯЎ НЫ СВЕТ
Кі тай — гэ та без на яў ная ІT-кра і на. 

Амаль па ло ва кі тай цаў вы хо дзіць з до-

му менш чым з 15 до ла ра мі на яў ных у 

кі шэ ні. Ва ўсіх кра мах, кі ёс ках ву ліч на га 

ганд лю раз ліч ва юц ца ска ну ю чы тэ ле фо-

нам QR-код.

«Га лоў ная праб ле ма, з якой я су ты каў ся 

ў кра ме, — гэ та не за да во ле насць лю дзей, 

бо я, як пра ві ла, з'яў ля ю ся ад ным з ня мно-

гіх па куп ні коў, у ка го ёсць на яў ныя гро шы ў 

кра ме, і пра даў цу пры хо дзіц ца шу каць мне 

рэш ту», — рас ка заў Кі рыл Ру ды.

Так са ма ён ад зна чыў, што кож ны ме-

сяц 500 мільёнаў кі тай цаў за каз ва юць 

та ва ры праз ма біль ныя пра гра мы. Пры 

гэ тым ры нак ан лайн-ганд лю Кі тая рас це 

ў два ра зы хут чэй за ры нак ЗША.

«Раз віц цё ІT-га лі ны змя няе эка но мі ку 

Кі тая, на кі роў ва ю чы збе ра жэн ні кі тай-

цаў у спа жы ван не, па вя ліч вае ін вес ты цыі 

не ў вы твор часць, а ў па слу гі, ды зайн, 

брэнд. У вы ні ку па слу гі ўжо фар мі ру юць 

больш за па ло ву эка но мі кі Кі тая», — пад-

крэс ліў па сол.

СТАР ТАП-ДЗЯР ЖА ВА
Кі тай — гэ та стар тап-кра і на. Больш за 

60 % ВУП Кі тая ства рае ма лы і пры ват ны 

біз нес, які што дня «па мі рае» і «пе ра ра-

джа ец ца».

«Ка лі вы бы лі 

ў Кі таі і вам спа-

да баў ся ней кі ма-

лень кі ма га зін, рэ-

ста ран, цы руль ня, 

то на ступ ны раз, 

ка лі вы ту ды пры-

е дзе це, іх ужо дак-

лад на не бу дзе. 

До ля ІT-стар та паў 

у Кі таі скла дае 10 

%. У іх асаб лі вая эка сіс тэ ма: з ад на го 

бо ку, гэ та інф ра струк ту ра, біз нес-ін ку-

ба та ры, вен чур ныя фон ды, з дру го га 

бо ку, у Кі таі сфар мі ра ва ла ся нор ма і 

звыч ка па ста ян на па чы наць спа чат-

ку», — рас каз вае Кі рыл Ру ды.

І ня гле дзя чы на тое, што 90 % стар та-

паў у Кі таі зні ка юць на пра ця гу пер ша га 

го да, той, хто вы жы вае, пе ра тва ра ец ца 

ў буй ную між на род ную кар па ра цыю.

БА ЧАЦЬ СВАЮ БУ ДУ ЧЫ НЮ
Кі тай — гэ та кра і на з вы раз ным 

ба чан нем сва ёй ІT-бу ду чы ні. Сён ня ў 

КНР ёсць тры най буй ней шыя стра тэ-

гіі. Ад на з іх на зы ва ец ца «Зроб ле на 

ў Кі таі — 2025», па якой ад бы ва ец ца 

пад трым ка раз віц ця ўлас ных тэх на ло-

гій. Дру гая — па рас паў сюдж ван ні ін-

тэр нэ ту ва ўра дзе, вы твор час ці, ганд лі, 

сель скай гас па дар цы і ін шых га лі нах. 

Трэ цяя — дзе ся ці га до вая стра тэ гія ін-

фар ма ты за цыі.

«Якая ро ля дзяр жа вы ў гэ тым пра-

цэ се? Га лоў нае, чым зай ма ец ца дзяр-

жа ва ў ІT-сфе ры, — вы зна чае мэ ты і 

тэр мі ны, ства ра ю чы інф ра струк ту ру, 

пад трым лі вае ма лы біз нес, пры цяг вае 

вы со ка ква лі фі ка ва ныя кад ры. Ас тат нія 

фі нан са выя сты му лы ажыц цяў ля юц ца 

на рын ка вых умо вах», — да даў па сол.

Так, у Кі таі ня ма спе цы яль ных пад-

атко вых іль гот і бюд жэт ных суб сі дый. 

Ра зам з тым у Пад ня бес най цал кам 

ра зу ме юць, што яны па куль яшчэ з'яў-

ля юц ца ІT-кра і най, якая раз ві ва ец ца і 

ў якой менш за 50 % тэ ры то рыі па куль 

па кры та 4G-ін тэр нэ там. Пра нік нен не ін-

тэр нэ ту скла дае 58 % ся род на сель ніц-

тва (у Бе ла ру сі 71 %, у ЗША 96 %).

ПА СЛАБ ЛЕН НІ Ў ВЯ ЛІ КІМ 
КІ ТАЙ СКІМ ФА ЕР ВО ЛЕ

Па сол так са ма ад зна чыў, што Кі тай 

усё яшчэ за ста ец ца цэнт ра лі за ва най 

ІT-кра і най, а сфе ра ІКТ — ма на па лі-

за ва най. На прык лад, та кія кам па ніі, 

як Аlіbаbа і Tеnсеnt, ва ло да юць 90 % 

уся го ан лайн-ганд лю, 85 % ан лайн-

пла ця жоў, 85 % са цы яль ных се так. 

ІT-ры нак Кі тая прак тыч на за кры ты ад 

знеш няй кан ку рэн цыі. На прык лад, там 

ёсць на ват свае ана ла гі са цы яль ных 

се так і ме сен джа раў, ство ра ныя з мэ-

тай цал кам за мя ніць най больш па пу-

ляр ныя з іх у све це на кшталт Fасеbооk 

і WhаtsАрр.

«Так са ма ў КНР ства ры лі ўлас ную 

псі ха ло гію спа жы ван ня, што тлу ма чыць 

за ба ро ну крып та ва лют і раз ві вае кі ра-

ва ны блок чэйн», — да даў Кі рыл Ру ды.

Ра зам з гэ тым з рос там да хо даў на-

сель ніц тва рас туць і па тра ба ван ні да 

якас ці, а біз нес-ма дэль ніз кай ца ны 

фар мі руе прад узя тае стаў лен не да кі-

тай скіх пра дук таў.

«Ад нак у Пад ня бес най ба чаць гэ тыя 

ры зы кі. У ІT-сфе ры за раз ад бы ва ец ца 

дэ цэнт ра лі за цыя. Так са ма ўзні кае ўсё 

больш стар та паў, якія кан ку ры ру юць з 

ма на по лі я мі», — рэ зю ма ваў па сол.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Спе цы я ліс ты мі ніс тэр ства 

ад зна ча юць, што на су час ным 

эта пе пры мя нен не пра пар цыя -

наль на га прын цы пу апраў да на 

з пунк ту гле джан ня ін та рэ саў 

дзяр жа вы ў цэ лым: пры вяр-

тан ні міг ран таў на ра дзі му вы-

дат кі на пен сіі за «за меж ны» 

стаж за ста юц ца за кра і на мі, 

у якіх вя ла ся пра цоў ная дзей-

насць (ка лі пры гэ тым вы плач-

ва лі ся пен сій ныя ўзно сы), і не 

ўскла да юц ца на кра і ну пра жы-

ван ня пен сі я не ра. У той жа час 

ра бот ні кам да ец ца пра ва на 

атры ман не пен сій ных вы плат 

ад кож най з дзяр жаў, на эка-

но мі ку якіх яны пра ца ва лі. Та кі 

прын цып апра ба ва ны між на-

род най прак ты кай і вы ка рыс-

тоў ва ец ца мно гі мі кра і на мі 

пры за клю чэн ні між на род ных 

пен сій ных па гад нен няў.

Ка лі ж пе ра ліч ваць («пе-

ра во дзіць») унёс кі за пе-

ры я ды пра цы на тэ ры то рыі 

дзяр жаў — чле наў ЕА ЭС у 

пен сій ны фонд кра і ны па ра-

ней шым мес цы жы хар ства 

ра бот ні ка, як пра па ну юць не-

ка то рыя экс пер ты, гэ та мо жа 

пры вес ці да на рошч ван ня 

пен сій ных аба вя за цель стваў 

кра і ны мес ца пра жы ван ня. Да 

та го ж за бяс пе чыць і пра кант-

ра ля ваць вы ка нан не за ка на-

даў ства аб вы пла це ўнёс каў 

ра бот ні ка мі — не рэ зі дэн та мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь не маг-

чы ма, да да юць спе цы я ліс ты 

Мінп ра цы.

Так са ма не маг чы ма ў 

пе ры яд пра цы ча ла ве ка 

ад на знач на вы зна чыць, 

якую з дзяр жаў ён абя рэ 

для па ста ян на га пра жы-

ван ня пас ля вы ха ду на 

пен сію. І та ды мо жа атры-

мац ца так, што гра ма дзя-

нін, які пе ра во дзіў унёс кі ў 

Бе ла русь, а пас ля вы ра-

шыў ту ды не вяр тац ца, на-

огул ака жац ца без пен сіі.

* * *
Та кім чы нам, ка лі да ку мент 

бу дзе пры ня ты і ра ты фі ка ва-

ны кра і на мі — удзель ні ка мі 

ЕА ЭС, Бе ла русь бу дзе нес ці 

ад каз насць (вы плач ваць пен-

сію) за пе ры я ды пра цы гра ма-

дзян гэ тых кра ін на сва ёй тэ-

ры то рыі. Пен сіі за стаж пра цы 

ў дзяр жа вах — чле нах ЕА ЭС 

бу дуць вы плач вац ца з пен сій-

ных фон даў гэ тых дзяр жаў. 

Як пад крэс лі ва юць у Мінп ра-

цы, гэ та зна чыць, што ў на-

шай кра і не на груз ка на фонд 

са цы яль най аба ро ны на сель-

ніц тва па фі нан са ван ні пен сій 

міг ран там бу дзе не ўзрас таць, 

а аб мя жоў вац ца.

Пры гэ тым кож ная кра і-

на — удзель ні ца Да га во ра 

ЕА ЭС па він на бу дзе за бяс пе-

чыць улік пра цоў на га ста жу 

на сва ёй тэ ры то рыі і вы пла ту 

за роб ле най част кі пен сіі (у 

па ме ры, пра ду гле джа ным на-

цы я наль ным за ка на даў ствам 

дзяр жа вы, дзе пра ця ка ла ра-

бо та).

У Мінп ра цы ад зна ча юць, 

што ўсе ба за выя па зі цыі пра-

ек та (у тым лі ку аб вы пла-

це ўнёс каў у пен сій ны фонд 

дзяр жа вы пра ца ўлад ка ван ня) 

у ця пе раш ні час ужо дзей ні-

ча юць у рам ках Да га во ра 

па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь 

і Ра сій скай Фе дэ ра цы яй аб 

су пра цоў ніц тве ў га лі не са-

цы яль на га за бес пя чэн ня (які 

быў за клю ча ны 24 сту дзе-

ня 2006 го да і ўсту піў у сі лу 

29 са ка ві ка 2007 го да). Гэ та 

зна чыць, яны ўжо вы ве ра ныя 

больш чым дзе ся ці га до вай 

прак ты кай бе ла рус ка-ра сій-

скіх уза е ма ад но сін у га лі не 

за бес пя чэн ня пра ва на атры-

ман не пен сій гра ма дзя на мі.

У Еў ра зій скім эка на міч ным 

са ю зе па стаў ле ны мэ ты ак ты-

ві за ваць ін тэ гра цый ныя пра-

цэ сы і ле галь ную міг ра цыю, 

па вы сіць ад кры тасць на цыя -

наль ных рын каў і ства рыць 

агуль ны ры нак пра цы. І нор-

мы, што за клю ча юц ца ў Да га-

во ры аб пен сій ным за бес пя-

чэн ні, па він ны спры яць, а не 

пе ра шка джаць вы ра шэн ню 

гэ тых за дач. У цэ лым, як ад-

зна ча юць у Мі ніс тэр стве пра-

цы і са цы яль най аба ро ны Бе-

ла ру сі, га лоў нае пры зна чэн не 

Да га во ра — сфар мі ра ваць 

ме ха нізм, які за бяс печ ваў 

бы ра бот ні кам маг чы масць 

рэа лі за ваць у поў ным аб' ёме 

пен сій ныя пра вы, за роб ле ныя 

на тэ ры то рыі дзяр жаў — чле-

наў ЕА ЭС, не за леж на ад та го, 

у якой з гэ тых дзяр жаў яны 

бу дуць пра жы ваць, ка лі вый-

дуць на пен сію.

Свят ла на БУСЬ КО.

У ліч ба вым фар ма цеУ ліч ба вым фар ма це  

Кі тай скі до свед 
для бе ла рус кай ІT-сфе ры
Кі рыл Ру ды рас ка заў пра асаб лі вас ці раз віц ця 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій Пад ня бес най і пра тое, 
на што маг чы ма ары ен та вац ца бе ла ру сам

Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь і кам па нія МТС 

ма юць на мер пра доў жыць су-

мес ныя аду ка цый ныя пра ек-

ты. Ад па вед нае па гад нен не аб 

су пра цоў ніц тве пад пі са лі мі-

ністр аду ка цыі Ігар КАР ПЕН КА 

і ге не раль ны ды рэк тар МТС 

Ула дзі мір КАР ПО ВІЧ.

Сім ва ліч на, што за клю чэн не па-

гад нен ня ад бы ло ся ў Дзень аба ро-

ны дзя цей, бо адзін з са мых па зна-

валь ных су мес ных пра ек таў МТС і 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі — «Дзе ці ў ін тэр нэ це». 

На ву чан не бяс печ ным па во дзі нам у се ці ве 

за два га ды прай шлі 8,5 ты ся чы ма лод шых 

школь ні каў ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. У гэ тым 

го дзе пра ект транс фар ма ваў ся ў ін тэр ак тыў-

ную вы стаў ку, якую анан са ва лі на TІБO-2018. 

У поў ным фар ма це яна ад кры ец ца во сен ню ў 

Мін ску. Пла ну ец ца, што за тым ін тэр ак тыў ная 

вы стаў ка пра цяг не сваю ра бо ту ў кож ным з 

аб лас ных цэнт раў.

Яшчэ адзін са цы яль на важ ны і ці ка вы пра-

ект — «Ад каз ныя па во дзі ны на стаў ні каў у 

се ці ве», мэ та яко га — да па маг чы пе да го гам 

ка рэкт на і без ры зы кі для сва ёй рэ пу та цыі 

кан так та ваць з вуч ня мі ў ін тэр нэ це. Над звы-

чай важ на, каб воб раз на стаў ні ка ў кла се і ў 

са цы яль ных сет ках су па даў. На ву чан не эты цы 

па во дзі наў у ін тэр нэ це ўжо прай шлі больш як 

800 пе да го гаў.

У рэс пуб лі кан скім кон кур се «Ін фар ма цый ныя 

і ма біль ныя тэх на ло гіі для аду ка цый на га пра цэ-

су», які пра во дзіц ца кам па ні яй МТС су мес на з 

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі ся род стар ша клас ні каў 

і сту дэн таў ВНУ, удзель ні ча лі ле тась больш як 

150 іна ва цый ных пра ек таў. З іх бы ло вы бра на 

20 най леп шых, якія мо гуць ука ра няц ца ў на ву-

чаль на-вы ха ваў чы пра цэс, а іх аў та ры атры ма лі 

пры зы ад МТС і парт нё раў кон кур су.

Пас ля пад пі сан ня па гад нен ня аб су пра цоў-

ніц тве мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка рас ка заў 

жур на ліс там аб пры няц ці ра шэн ня ства рыць 

сек та раль ны са вет па ІT-аду ка цыі. «Ця пер 

фар мі ру ец ца яго склад, пра пра цоў ва ем план 

ра бо ты. У рам ках гэ та га са ве та мы сур' ёз на 

па гля дзім на змест ІT-аду ка цыі — як пра фе-

сій най, так і школь най», — пад крэс ліў Ігар 

Кар пен ка. Са вет ства ра ец ца на ба зе Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі, Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма-

ты за цыі і Пар ка вы со кіх тэх на ло гій. Яго чле ны 

пра ана лі зу юць на ву чаль ныя пла ны, пра гра-

мы па гэ тым кі рун ку, у цэ лым змест ра бо ты. 

«Маг чы ма, ёсць сэнс ад мо віц ца ад жорст ка га 

на ву чаль на га пла на па кур се ін фар ма ты кі ў 

ся рэд няй шко ле. Мо жа быць, вар та вы пра-

ца ваць ней кі спіс кам пе тэн цый, які мі па ві нен 

ва ло даць на ву чэ нец, што за кан чвае агуль ную 

ся рэд нюю шко лу», — ад зна чыў мі ністр.

Па сло вах Іга ра Кар пен кі, сек та раль ны са-

вет па ві нен ады граць важ ную ро лю ў на блі жэн ні 

змес ту аду ка цыі да ІT-сек та ра. Мі ністр ад зна чыў, 

што ў но вую рэ дак цыю Ко дэк са аб аду ка цыі за-

кла дзе на та кое па няц це, як пры клад ны на ву чаль-

ны план. Гэ та да зво ліць са мой ВНУ ка рэк та ваць 

змест аду ка цыі з улі кам па жа дан няў кан крэт ных 

ар га ні за цый — за каз чы каў кад раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



КА ЛІ РЫ НАК ПРА ЦЫ — 
АГУЛЬ НЫ

Парт нёр стваПарт нёр ства   КІ БЕР БЯС ПЕ КА + 
ІН ФАР МА ЦЫЙ НАЯ АДУ КА ВА НАСЦЬ


