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— Ула дзі мір Іва на віч, тэ ма не пла це-
жаз доль ных ар га ні за цый бы ла прад-
ме там аб мер ка ван ня на па ся джэн ні 
сек цыі № 2 на ву ко ва-кан суль та тыў-
на га са ве та па пы тан нях са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі пры 
Прэ зі ды у ме Са ве та Рэс пуб лі кі, якую вы 
ўзна чаль ва е це. На коль кі вост ра ста іць 
пы тан не?

— Для Бе ла ру сі яно вель мі ак ту аль нае. 
Па вод ле ста тыс ты кі, па вы ні ках сту дзе ня 
— са ка ві ка 2019 го да ўдзель ная ва га не-
рэн та бель ных і ніз ка рэн та бель ных (да пяці 
пра цэн таў) ар га ні за цый на 4,3 пра цэнт-
ных пунк та пе ра вы шае ана ла гіч ны пе ры яд 
2018 го да. Не зні жа ец ца і ўдзель ная ва га 
страт ных ар га ні за цый. Тэмп рос ту аб' ёму 
срод каў, што на кі роў ва юц ца на па га шэн-
не крэ ды таў, за пер шы квар тал склаў 113,6 
пра цэн та. На па га шэн не крэ ды таў і па зык 
у гэ ты пе ры яд ар га ні за цыі пра мыс ло вас ці 
тра ці лі кож ны трэ ці ру бель сва ёй вы руч кі.

— Якія пры ма юц ца ме ры, каб па леп-
шыць сі ту а цыю?

— Пра гра ма са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2016 — 
2020 га ды пра ду гледж вае кі ра ва нае вы-
вя дзен не з эка но мі кі не пла це жаз доль ных 
дзяр жаў ных ар га ні за цый, уцяг ван не ў эка-

на міч ны аба рот іх ак ты ваў і эфек тыў нае 
вы ка ры стан не пра цоў ных рэ сур саў, якія 
вы зва ля юц ца. У Па ла це прад стаў ні коў зна-
хо дзіц ца за ко на пра ект, які па ві нен урэ гу ля-
ваць праб ле мы ў гэ тай сфе ры.

Дзе ю чы за кон «Аб эка на міч най не пла це-
жаз доль нас ці (банк руц тве)» быў пры ня ты 
ў 2012 го дзе, з та го ча су на спе ла па трэ ба ў 
но вых эка на міч ных ін стру мен тах, якія на кі-
ра ва ны на аба ро ну ін та рэ саў і даў жні коў, і 
крэ ды то раў, і ра бот ні каў, і ўлас ні каў біз не-
су, і дзяр жа вы, і гра мад ства.

— Як вя до ма, Са вет Рэс пуб лі кі ма ні-
то рыць пра ва пры мя наль ную прак ты ку. 
Якія вы ні кі ана лі зу за ка на даў ства ў гэ-
тай сфе ры?

— Дзе ю чае за ка на даў ства ў боль шай 
сту пе ні ары ен та ва на на лік ві да цыю ар га-
ні за цый-банк ру таў, а не на ад наў лен не 
пла це жаз доль нас ці або зме ну ўлас ні ка 
ма ё мас ці. Па вод ле ста тыс тыч ных да ных, 
раз гляд спраў у су дах у боль шас ці вы пад-
каў за кан чва ец ца пры няц цем ра шэн ня аб 
лік ві да цыі.

Ме на ві та та му не аб ход ны по шук эфек-
тыў ных ме ха ніз маў, на кі ра ва ных на рэ абі-
лі та цыю біз не су, якія бу дуць за бяс печ ваць 
ра шэн не як мік ра-, так і мак ра эка на міч ных 
за дач. На мік ра ўзроў ні — гэ та аба ро на пра-
воў крэ ды то раў і азда раў лен не фі нан саў 

прад пры ем стваў, за ме на не эфек тыў ных 
ме не джа раў, на мак ра ўзроў ні — зні жэн не 
ін вес ты цый най ры зы кі, па ляп шэн не якас ці 
фі нан са вай сіс тэ мы.

— Якія пра па но вы ад біз не су пра гу-
ча лі на па шы ра ным па ся джэн ні сек цыі № 2 
на ву ко ва-кан суль та тыў на га са ве та?

— Біз нес жа дае роў ных умоў пры банк-
руц тве пры ват ных і дзяр жаў ных ар га ні за-
цый. Бы лі пра па но вы ад нос на пра фе сій-
нас ці ан ты кры зіс ных кі раў ні коў. У су вя зі з 
гэ тым мы рэ ка мен да ва лі Мі ніс тэр ству эка-
но мі кі спраг на за ваць на ступ ствы ўка ра нен-
ня адзі ных па ды хо даў да банк руц тва ар га-
ні за цый не за леж на ад фор мы ўлас нас ці, а 
так са ма на ступ ствы зме ны ста ту су кі раў-
ні коў. Пра па на ва лі вы ву чыць маг чы масць 
пры цяг нен ня экс пер таў да пра вя дзен ня 
ацэн кі эфек тыў на га пла на ван ня пра цэ дур 
банк руц тва.

Аў та ры за ко на пра ек та за кла лі ме ха нізм
ства рэн ня ін сты ту та са ма рэ гу ля ван ня. 
На наш по гляд, гэ та да зво ліць ап ты мі за ваць
дзяр жаў нае ўмя шан не ў ра шэн не эка на міч-
ных праб лем, па вы сіць пра фе сій ны ўзро-
вень і эфек тыў насць кі раў ні коў, больш ра-
цы я наль на пра во дзіць пра цэ ду ры банк руц-
тва. Біз нес не су праць гэ та га ін сты ту та як 
та ко га, але вы каз вае за ўва гі на конт прын-
цы паў яго ства рэн ня і функ цы я на ван ня. Та-
му мы рэ ка мен да ва лі рас пра цоў шчы кам 
за ко на зноў вяр нуц ца да гэ та га пы тан ня, 
пра ана лі за ваць дзе ю чыя за ка на даў чыя 
ўмо вы па ўка ра нен ні ін сты ту та са ма рэ гу ля-
ван ня ў роз ных сфе рах гра мад скіх ад но сін, 
а так са ма во пыт за меж ных кра ін, у тым лі ку 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за.

Па пра па но ве біз не су са вет рэ ка мен да-
ваў пра ана лі за ваць мэ та згод насць дэ та лё-
вай рэг ла мен та цыі пы тан няў за бес пя чэн ня 
прад стаў ніц тва ра бот ні каў ар га ні за цый, якія 
зна хо дзяц ца ў пра цэ ду рах банк руц тва.

Яшчэ ад на рэ ка мен да цыя да ты чыц ца 
ме ха ніз му на зна чэн ня кі раў ні коў у знач ныя 
ар га ні за цыі рэ аль на га сек та ра эка но мі кі: 
ён па ві нен змен шыць ры зы ку не ква лі фі-
ка ва на га кі ра ван ня. Удзель ні кі са ве та па-

га дзі лі ся, што ме ха нізм до пус ку на ры нак 
ан ты кры зіс на га кі ра ван ня вы со ка ква лі фі-
ка ва ных спе цы я ліс таў па тра буе да дат ко вай 
пра пра цоў кі.

Шэ раг рэ ка мен да цый на ву ко ва-кан суль-
та тыў на га са ве та да ты чыц ца ап ты мі за цыі за-
ка на даў ства ў сфе ры эка на міч на га банк руц-
тва: раз мо ва пра нор мы, якія рэг ла мен ту юць 
вуз кія пра цэ дур ныя пы тан ні, і пра тэр мі ны 
доб ра ах вот на га зва ро ту не пла це жаз доль ных 
ар га ні за цый у эка на міч ны суд. Вель мі важ на 
свое ча со ва ўвес ці ан ты кры зіс нае кі ра ван не і 
па вы сіць шан цы на ста біль ную ра бо ту.

Са вет пра па на ваў да ка рэк ці роў кі За ко-
на «Аб эка на міч най не пла це жаз доль нас-
ці (банк руц тве)» пры цяг нуць най больш 
ква лі фі ка ва ных юрыс таў і ву чо ных, каб 
за бяс пе чыць ба ланс ін та рэ саў ін вес та раў 
і дзяр жа вы.

Ня гле дзя чы на тое, што пы тан не ўвя-
дзен ня аба вяз ко ва га стра ха ван ня вы плат 
ра бот ні кам у вы пад ку банк руц тва най маль-
ні ка шы ро ка аб мяр коў ва ла ся, ёсць па трэ ба 
зноў ра зам з Фе дэ ра цы яй праф са юзаў Бе-
ла ру сі вы ву чыць гэ ту маг чы масць.

Та кім чы нам, трэ ба за хоў ваць ба ланс 
ін та рэ саў усіх удзель ні каў пра цэ су банк-
руц тва, імк нуц ца да рэ абі лі та цыі суб' ек таў 
гас па да ран ня, а пры ўня сен ні змя нен няў у 
За кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб эка на міч-
най не пла це жаз доль нас ці (банк руц тве)» 
па збя гаць за рэ гу ля ва нас ці.

Мы так са ма рэ ка мен да ва лі Мі ніс тэр ству 
фі нан саў і Мі ніс тэр ству па па дат ках і збо рах 
ра зам з Мі ніс тэр ствам эка но мі кі пра пра ца-
ваць мэ та згод насць да ван ня пад атко вым 
ор га нам паў на моц тваў на за клю чэн не мі ра-
вых па гад нен няў у пра цэ ду рах банк руц тва і 
ўня сен ня ад па вед ных змя нен няў у пад атко-
вае за ка на даў ства.

Па ста ян ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі 
па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах пра-
доў жыць уза е ма дзе ян не з за ці каў ле ны мі 
ў гэ тай сфе ры ба ка мі, у тым лі ку праз аб-
мер ка ван не праб лем і вы пра цоў ку не аб-
ход ных мер.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

З мо ман ту пры няц ця ў 1998 
го дзе Гра ма дзян скі ко дэкс удас-
ка наль ваў ся ўжо 60 ра зоў. Але 
за ка на даў цы не па спя ва юць пры-
ста соў ваць яго да пе ра мен лі вай 
са цы яль на-эка на міч най рэ ча іс-
нас ці, ды і змя нен ні ў асноў ным 
бы лі фраг мен тар ныя.

«Мэ ты і за да чы на бя гу чую пя-
ці год ку вы зна ча ны ў Пра гра ме 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2016—2020 
га ды. У гэ тым да ку мен це не толь кі 
за ма ца ва ны пры яры тэ ты: ін вес ты-
цыі, за ня тасць, экс парт, ін фар ма-
ты за цыя, мо ладзь і гэ так да лей, — 
але і вы зна ча ны не га тыў ныя фак-
 та ры, якія трэ ба пе ра адо лець. 
У іх лі ку не да стат ко вая раз ві тасць 
ін сты ту таў ры нач на га са ма рэ гу-
ля ван ня, у тым лі ку біз нес-са юзаў 
і аса цы я цый, вы со кая рэ гу ля тыў-
ная на груз ка на біз нес, не да стат-
ко вы аб' ём пры цяг нен ня пра мых 
за меж ных ін вес ты цый па пры чы-
не не дас ка на лас ці за ка на даў ства 
і пра ва пры мя нен ня, ніз кая до ля 
ўкла дан няў ар га ні за цый пры ват-
на га сек та ра эка но мі кі, суб' ек таў 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль-

ніц тва. Удас ка на лен не прак тыч на 
кож най га лі ны за ка на даў ства мо-
жа зра біць знач ны ўнё сак у рэа лі-
за цыю пра грам ных уста но вак», — 
ад зна чыў Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ, на-

мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 

за ка на даў стве і дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, стар шы ня Бе ла-

рус кай рэс пуб лі кан скай ка ле гіі 

ад ва ка таў.

Ужо пры ня ты аб ноў ле ны Пад ат-
ко вы ко дэкс, у ста дыі пад рых-
 тоў кі Ко дэкс аб ар хі тэк тур най, бу-
даў ні чай і го ра да бу даў ні чай дзей-
нас ці. За раз асноў ны фо кус — на 
«эка на міч най кан сты ту цыі». Пра-
ца па ўдас ка на лен ні нар ма тыў на-
пра ва во га ак та бы ла ўскла дзе на 
на На цы я наль ны цэнтр за ка на-
даў ства і пра ва вых да сле да ван-
няў (НЦЗПД) і ўрад. Ра бо ту па ча лі 
яшчэ ў ліс та па дзе 2017 го да.

«Боль шасць пра ва вых ін сты-
ту таў гра ма дзян ска га за ка на даў-
ства ма юць па трэ бу ў да лей шым 
і больш глы бо кім аб наў лен ні і 
ўдас ка на лен ні, пры чым ра біць 
гэ та не аб ход на апе ра тыў на, на 

якас на но вай асно ве. Не аб ход на 
свое асаб лі вая рэ фор ма гра ма-
дзян ска га за ка на даў ства», — лі-
чыць Дзміт рый БУ ГА, на мес нік 
на чаль ні ка ўпраў лен ня за ка-
на даў ства аб гра ма дзян скіх, 
фі нан са ва-эка на міч ных і эка-
ла гіч ных ад но сі нах — на чаль-
нік ад дзе ла гра ма дзян ска га, 
гас па дар ча га і эка ла гіч на га 
за ка на даў ства НЦЗПД.

Ён пра па на ваў за ма ца ваць у 
ко дэк се пра ва выя ін сты ту ты, якія 
бу дуць са дзей ні чаць раз віц цю 
ін вес ты цый, іна ва цый, па бу до-
ве су час най ліч ба вай эка но мі кі. 
Зной дуць мес ца ў пра ек це но-
ва га за ко на і та кія прын цы пы, як 
доб ра сум лен насць пра вя дзен ня 
пе ра моў па за клю чэн ні да га во-
ра, ін сты тут ін вес ты цый на га та-
ва рыст ва, бу дзе уклю ча на па-
ла жэн не, якое вы зна чыць ста тус 
са ма рэ гу лю ю чых ар га ні за цый.

Дзміт рый Бу га пе ра лі чыў 
асноў ныя кі рун кі но ва ўвя дзен няў 
у да ку мен це: вы клю чэн не з Гра-
ма дзян ска га ко дэк са са ста рэ лых 
прад пі сан няў і за паў нен не пра бе-
лаў, за ма ца ван не но вых ін сты ту-
таў, якія за бяс пе чаць ін вес ты цый-
ную пры ваб насць кра і ны (з'я вяц-
ца між крэ ды тор скае па гад нен не, 
па гад нен не аб па крыц ці ма ё мас-
ных страт і ін шыя), да дат ко вая 
аба ро на пра воў доб ра сум лен ных 
удзель ні каў гра ма дзян ска га аба-
ро ту, ума ца ван не па тэн цы я лу біз-
нес-са юзаў, аб ляг чэн не до сту пу 
суб' ек таў гас па да ран ня да фі нан-
са ван ня, па вы шэн не пры ваб нас ці 
да га во ра аб су мес най дзей нас ці, 
пе ра пра цоў ка нор маў, пры све-
ча ных ін тэ ле кту аль най ма ё мас-
ці і між на род на му пры ват на му 
пра ву.

Лю быя не да пра цоў кі за ка на-
даў ства асаб лі ва бач ны прак ты-

кам. У сфе ры пра ва — гэ та і су-
до вая сіс тэ ма, якая з'яў ля ец ца 
су вяз ным звя ном па між пра ва-
твор час цю і пра ва пры мя нен нем.
Ад імя гэ тай га лі ны ўла ды на 
па ся джэн ні вы сту піў Анд рэй 
ЗА БА РА, на мес нік стар шы ні 
Вяр хоў на га су да: «Нам не аб-
ход на лік ві да ваць раз рыў у пра-
ва вым рэ гу ля ван ні гра ма дзян скіх 
ад но сін з дзяр жа ва мі-парт нё ра мі, 
не аб ход на ўка ра няць но выя ін-
сты ту ты гра ма дзян ска га пра ва, 
якія ство раць на леж ныя пра ва выя 
ўмо вы для вя дзен ня іна ва цый на га 
біз не су, пра што сён ня бы ло ска-
за на, на гэ та ад ве дзе ны сціс ну тыя 
тэр мі ны. Нам важ на не па мы ліц-
ца, не па ру шыць са му ар хі тэк ту ру 
ўнут ра най су вя зі Гра ма дзян ска га 
ко дэк са, ства рыць праб лем ную 
нор му».

Анд рэй За ба ра ад зна чыў, што 
на леж ным срод кам рэ гу ля ван ня 
гра мад скіх ад но сін за кон бу дзе, 
ка лі дак лад на вы зна чац ца ме ха-
ніз мы рэа лі за цыі па ла жэн няў, а 
змест нор мы бу дзе зра зу ме лы не 
толь кі пра фе сі я на лам, але і звы-
чай ным гра ма дзя нам.

Да рэ чы, да ма дэр ні за цыі за ко-
на мог пры чы ніц ца лю бы жа да ю-
чы — пра ект быў раз ме шча ны на 
пра ва вым фо ру ме. З 50 пра па ноў 
фа рум чан улі ча ны 16.

Пра ект аб ноў ле на га ко дэк са 
хут ка па сту піць у пар ла мент. Але, 
па сло вах экс пер таў, яны зна хо-
дзяц ца толь кі на па чат ку вя лі ка га 
шля ху рэ фар ма ван ня гра ма дзян-
ска га за ка на даў ства.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ШАНЦ НА РАЗ ВІЦ ЦЁ
П

Ы ТАН НЕ не пла це жаз доль нас ці 
прад пры ем стваў над звы чай скла да нае, 
бо за кра нае ін та рэ сы ад ра зу не каль кіх 

ба коў, якія, мяк ка ка жу чы, не заў сё ды 
су па да юць. Ін вес тар жа дае вяр нуць укла дзе ныя 
гро шы, банк — крэ дыт, су пра цоў ні кі ча ка юць 
вы плат і жа да юць за ха ваць ра бо чае мес ца, 
ула даль нік біз не су ха цеў бы па збег нуць даў гоў, 
а дзяр жа ва за ці каў ле на ў спе цы я ліс тах, раз віц ці 
біз не су і са цы яль най ста біль нас ці. Пра тое, 
на коль кі гэ та праб ле ма ак ту аль ная і як се на та ры 
ба чаць яе вы ра шэн не, на ша раз мо ва са 
стар шы нёй Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мі рам 
ПАН ЦЮ ХО ВЫМ.

На ва цыі «эка на міч най кан сты ту цыі»На ва цыі «эка на міч най кан сты ту цыі»
Якія нар ма тыў ныя «аб ноў кі» пра па ну юць юрыс ты Гра ма дзян ска му ко дэк су?

Я
К пра віль на афор міць здзел ку про да жу не ру хо мас ці, чым 
даб ра воль нае стра ха ван не ад роз ні ва ец ца ад аба вяз ко ва га, 
хто па за ко не на ле жыць да спадчыннікаў пер шай чар гі і ў 

якіх вы пад ках мож а аспрэч ва ц ца за вя шчан не — ад ка зы на гэ тыя 
пы тан ні мож на знай сці ў Гра ма дзян скім ко дэк се. У ім змя шча юц ца 
нор мы, якія рэ гу лю юць ад но сі ны ў са цы яль на-эка на міч най сфе ры, 
та му ў ася род дзі юрыс таў яго ча сам на зы ва юць «эка на міч най 
кан сты ту цы яй». Але, як і Асноў ны за кон кра і ны, ко дэкс так са ма 
за раз мае па трэ бу ў ма дэр ні за цыі. Якім чы нам ідзе гэ тая пра ца, 
аб мяр коў ва лі на па шы ра ным па ся джэн ні на ву ко ва-кан суль та тыў на-
га са ве та пры Прэ зі ды у ме Са ве та Рэс пуб лі кі.
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Як па леп шыцца за ка на даў ства 
ў сфе ры банк руц тва


