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Ад каз на гэ та пы тан не спра ба ва лі 
знай сці дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў ра зам з ву чо ны мі 
і біз нес ме на мі. Круг лы стол 
на тэ му «Дзяр жаў ная па лі ты ка 
ў сфе ры рэ гу ля ван ня дзей нас ці 
дзяр жаў ных ар га ні за цый 
і гас па дар чых та ва рыст ваў 
з удзе лам дзяр жа вы. 
Пра ва выя і прак тыч ныя ас пек ты 
фар мі ра ван ня і рэа лі за цыі» 
ад быў ся ў Ака дэ міі кі ра ван ня 
Прэ зі дэн та.

З-ЗА ЧА ГО 
«ТАР МО ЗІЦЬ» 
ЭКА НО МІ КА

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы 

Ле а нід БРЫЧ рас тлу ма чыў жур на ліс там, 

што та кім чы нам дэ пу та ты рас па чы на юць 

гра мад скае аб мер ка ван не рас пра ца ва най 

Мі ніс тэр ствам эка но мі кі кан цэп цыі за ко-

на пра ек та аб дзяр жаў ных ар га ні за цы ях і 

ак цы я нер ных та ва рыст вах з удзе лам дзяр-

жа вы.

«На жаль, ста тыс ты ка свед чыць: прад-

пры ем ствы дзярж сек та ра аказ ва юць 

стрым лі ва ю чы эфект на эка на міч ныя вы ні кі 

кра і ны. Не сак рэт, што на прад пры ем ствах 

дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці ўзро вень вы-

твор час ці пра цы ў 1,5-2 ра зы ні жэй шы, чым 

у ар га ні за цы ях пры ват най фор мы ўлас нас-

ці, на прад пры ем ствах з удзе лам за меж на-

га ка пі та лу на тэ ры то рыі Бе ла ру сі яна яшчэ 

вы шэй шая, а ка лі ка заць пра су меж ныя 

дзяр жа вы — там яна вы шэй шая ў ра зы, — 

кан ста та ваў пар ла мен та рый. — За хоў ва ец-

ца ніз кі ўзро вень збы та во га і іна ва цый на га 

ме недж мен ту. Не менш важ ная праб ле ма — 

ніз кі ўзро вень унут ра най ка а пе ра цыі, ня-

ўмен не пра ца ваць у біз нес-звяз ках, што 

зні жае эфек тыў насць кі ра ван ня вы твор-

час цю. На працягу апош ніх трох га доў у 

дзярж сек та ры фак тыч на не фар мі ра ваў ся 

рост да баў ле на га кош ту ў рэ аль ным вы-

ра жэн ні».

У той жа час тэм пы рос ту пры ват на га 

сек та ра эка но мі кі, па сло вах стар шы ні пар-

ла менц кай ка мі сіі, скла лі ка ля 103 пра цэн-

таў, у ар га ні за цы ях за меж най фор мы ўлас-

нас ці — больш за 108 пра цэн таў.

«Вы ра шэн не іс ну ю чых праб лем ня се 

ў са бе вя ліз ны па тэн цы ял для раз віц ця 

на цы я наль най эка но мі кі. Пра гэ та ка жуць 

прад стаў ні кі і ор га наў ула ды, і біз нес-су пол-

кі. Вы ні кам ста не рост ВУП, зні жэн не між-

рэ гі я наль най ды фе рэн цы я цыі і па вы шэн не 

вы твор час ці пра цы, — пе ра ка на ны Ле а нід 

Брыч. — Нам па трэб на знай сці эфек тыў-

ныя пра ва выя ме ха ніз мы, якія пры му сі лі б 

дзярж сек тар пра ца ваць на но вым якас ным 

уз роў ні, які ад па вя даў бы са мым вы со кім 

па тра ба ван ням».

АК ЦЫІ ЗА МЕСТ 
КРЭ ДЫ ТАЎ

«Да сяг нуць ВУП 100 міль яр даў до ла раў 

(да 2025 го да, та кую ся рэд не тэр мі но вую 

мэ та вую ўста ноў ку па ста віў кі раў нік дзяр-

жа вы ў 2018 го дзе. — «Зв.») мож на, толь кі 

ка лі па вы сім эфек тыў насць функ цы я на-

ван ня дзяр жаў на га сек та ра, бо ён зай мае 

вя лі кую до лю, — па га дзіў ся за гад чык ка-

фед ры дзяр жаў най эка на міч най па лі ты кі 

Ін сты ту та дзяр жаў най служ бы Ака дэ міі 

кі ра ван ня Ула дзі слаў ШЧЭ ПАЎ. — Чыс та 

ма тэ ма тыч на трэ ба па чы наць ме на ві та з 

па вы шэн ня вы твор час ці пра цы і тэх на ла гіч-

на га аб ста ля ван ня прад пры ем стваў дзяр-

жаў на га сек та ра. Па пэў ных звест ках не ка-

то рыя з та кіх прад пры ем стваў ад ста юць у 

вы руч цы на ад на го ра бот ні ка ў ра зы».

Прад стаў нік на ву ко вай су пол кі ўпэў не-

ны, што аб мяр коў ваць трэ ба і пы тан ні аб 

ро лі дзяр жа вы ў эка но мі цы, бо бе ла рус кія 

ар га ні за цыі па він ны быць пры ваб ныя для 

ін вес ты цый.

«Ніз кая рэн та бель насць і за крэ ды та ва-

насць мно гіх дзярж прад пры ем стваў не да-

зва ля юць пра во дзіць іх ма дэр ні за цыю за 

кошт пры цяг ну тых срод каў, — ад зна чыў 

Ула дзі слаў Шчэ паў. — У нас вель мі шмат 

ААТ са стап ра цэнт най до ляй дзяр жа вы, што 

вы клі кае пы тан ні. ААТ ства ра лі ся для та-

го, каб пры цяг ваць ін вес ты цыі, пра да ваць 

мі на ры тар ныя па ке ты, ча сам — ма жа ры-

тар ныя. Струк ту ра ўлас нас ці, га ла са ван не 

на зі раль на га са ве та, ра бо та схо ду ак цы я-

 не раў не па срэд на ўплы ва юць на дзей насць 

прад пры ем ства, яго эфек тыў насць. Ад сут-

насць кан сен су су, па ста ян ныя скар гі пе ра-

шка джа юць ін вес ты цый на му пра цэ су. Ёсць 

ап ты маль ная струк ту ра ка пі та лу, якая да-

зва ляе прад пры ем ству раз ві вац ца».

Акра мя та го, у Бе ла ру сі сла ба вы ка рыс-

тоў ва ец ца фі нан са вы ры нак як ін стру мент 

пры цяг нен ня ін вес ты цый, да даў за гад чык 

ка фед рай.

«У нас свет клі нам сы шоў ся на крэ ды тах і 

про да жы аль бо арэн дзе пло шчаў, але ў све-

це асноў ная кры ні ца фі нан са ван ня — ак цыі 

(эмі сія, да дат ко вая эмі сія і про даж пэў най 

част кі ак цый). Гэ ты ры нак трэ ба за пус каць, 

бо мы тра цім час і гро шы — вель мі шмат 

ін вес та раў хо дзіць ва кол кра і ны і гля дзіць. 

Яны не ра зу ме юць, як пра цуе на ша за ка-

на даў ства. Да во дзіц ца кож на му ін вес та ру 

тлу ма чыць, але ўсім не рас тлу ма чыш. Ёсць 

фон ды, якія не жа да юць пра ца ваць ін ды-

ві ду аль на, яны куп ля юць аль бо пра да юць 

ак цыі на фі нан са вым рын ку па зра зу ме лых 

за ко нах і пра ві лах», — аб грун та ваў свой 

тэ зіс Ула дзі слаў Шчэ паў.

Ён да даў, што па тэн цый на ў нас вель мі 

доб ры ін вес ты цый ны клі мат: ніз кі ўзро вень 

ка руп цыі і ўда лае эка но мі ка-геа гра фіч нае 

ста но ві шча.

ВЫ БАР ШЛЯ ХУ
Рас пра ца ва ная Мі ніс тэр ствам эка но мі кі 

кан цэп цыя за ко на пра ек та аб дзяр жаў ных 

ар га ні за цы ях і ак цы я нер ных та ва рыст вах з 

удзе лам дзяр жа вы пра ду гледж вае фар мі ра-

ван не но вай сіс тэ мы кі ра ван ня дзярж ак ты-

ва мі, звяр нуў ува гу пер шы на мес нік стар-

шы ні дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці 

Аляк сей ВА СІЛЬ ЕЎ. Але ці так ужо не аб-

ход на ла маць іс ну ю чую сіс тэ му, за даў ся ён 

пы тан нем. «Дру гі ва ры янт — па сту по ва вы-

ра шаць пы тан ні ў рам ках дзе ю чай сіс тэ мы. 

Нам трэ ба вы зна чыц ца, якім шля хам мы 

пой дзем, каб больш прад мет на пра ца ваць 

над склад ні ка мі», — ска заў прад стаў нік ве-

дам ства.

Кан цэп цыя за ко на пра ек та бы ла ўхва ле на 

кі раў ні ком дзяр жа вы ў ліс та па дзе 2019 го да, 

па ве да міў на мес нік мі ніст ра эка но мі кі 

Дзміт рый ЯРА ШЭ ВІЧ. У маі Мі нэ ка но мі кі 

ўжо па він на ўнес ці за ко на пра ект у пар ла-

мент, але гэ та, па сло вах на мес ні ка мі ніст-

ра, бу дзе пра меж ка вы ва ры янт.

«Пры пад рых тоў цы кан цэп цыі мы раз гля-

да лі два сцэ на рыі. Пер шы — са браць пад 

ад ной вок лад кай увесь ма сіў за ка на даў-

ства, які рэ гу люе асно вы функ цы я на ван ня 

дзяр жаў ных ар га ні за цый. Дру гі — не толь кі 

са браць, але і іс тот на ма дэр ні за ваць гэ ты 

ма сіў. Ка лі мы аца ні лі па ме ры ра бо ты, якая 

па тра бу ец ца, то прый шлі да вы сно вы, што 

ня ма вост рай не аб ход нас ці раз горт ваць 

гла баль на га ха рак та ру ра бо ту, ка лі яна бу-

дзе зво дзіц ца да прос та га збі ран ня нор маў у 

ад но. Пад рых тоў ка но ва га за ко на не аб ход-

ная толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ён да зво ліць 

пры нам сі зняць васт ры ню праб лем».

Дзміт рый Яра шэ віч праб ле май ну мар 

адзін на зваў гру васт кі, над звы чай ды фе-

рэн цы ра ва ны і ча сам не эфек тыў ны дзяр-

жаў ны сек тар.

«Сён ня ён на ліч вае больш за 17,5 ты сячы 

роз ных ар га ні за цый на-пра ва вых фор маў: 

звыш 15 ты сяч роз ных уста ноў, больш за 1600 

уні тар ных прад пры ем стваў, ка ля 1600 гас -

па дар чых та ва рыст ваў з удзе лам дзяр жа вы, 

42 дзярж аб' яд нан ні. Дзяр жа ва сён ня пры-

сут ні чае ва ўсіх га лі нах, ві дах дзей нас ці, не 

аб мя жоў ва ю чы ся аб' ек та мі стра тэ гіч на га 

зна чэн ня, як гэ та пры ня та ў пе ра важ най 

боль шас ці кра ін», — рас тлу ма чыў ён.

Дзяр жа ва бя рэ ак тыў ны ўдзел у ма лым 

і ся рэд нім прад пры маль ніц тве, да даў прад-

стаў нік Мі нэ ка но мі кі. Сён ня ка ля 70 пра-

цэн таў усіх дзяр жаў ных ар га ні за цый — гэ та 

суб' ек ты мік ра-, ма ло га і ся рэд ня га біз не су. 

Пры гэ тым вы ні кі дзей нас ці дзярж сек та ра, 

эфек тыў насць яго ра бо ты, на жаль, не та кія 

знач ныя, як яго па ме ры, і, мяк ка ка жу чы, 

вы му ша юць жа даць леп ша га.

«Кан ку рэн та здоль насць дзярж сек та ра 

на знеш ніх рын ках зні жа ец ца, пра што свед-

чыць не зда валь ня ю чая тэн дэн цыя ска ра-

чэн ня экс пар ту та ва раў. З гэ та га вы ні кае, 

што дзяр жа ва па він на скан цэнт ра вац ца на 

стра тэ гіч на важ ных ак ты вах, якія пры но сяць 

да ход, і да па маг чы ў гэ тым па він на адэ кват-

нае за ка на даў ства, якое дак лад на вы зна чае 

па лі ты ку і пра ві лы функ цы я на ван ня дзярж-

сек та ра», — лі чыць на мес нік мі ніст ра.

Праб ле ма ну мар два, на дум ку Дзміт рыя 

Яра шэ ві ча, — ад сут насць вы раз най і ла гіч-

на па бу да ва най сіс тэ мы кі ра ван ня дзярж-

сек та рам.

«Што мы ма ем на сён ня? Кан цэп цыю 

«кі руй як ра зу ме еш», — аха рак та ры за ваў 

ён сі ту а цыю. — Кож ны дзярж ор ган кі руе 

дзярж ар га ні за цы яй з па зі цыі вуз ка ве да мас-

ных ін та рэ саў. Та му ня рэд ка ўзні ка юць пе-

ра ко сы, і, што са мае га лоў нае, ня ма ары ен-

 ці раў, да ча го імк нуц ца».

На мес нік мі ніст ра аба зна чыў най больш 

ха рак тэр ныя кі раў ніц ка-ар га ні за цый ныя 

праб ле мы: ад сут насць дак лад на вы зна ча-

на га пе ра лі ку ві даў дзей нас ці, у якой удзел 

дзяр жа вы ві та ец ца і з'яў ля ец ца аб грун та ва-

ным; тое ж са мае і ў да чы нен ні да кі ра ван ня 

дзяр жаў ны мі ак ты ва мі.

«Цы ві лі за ва нае кі ра ван не гас па дар чы-

мі та ва рыст ва мі не маг чы ма на ла дзіць пры 

дзе ю чай сіс тэ ме ўла даль ніц ка га на гля ду, — 

да даў Дзміт рый Яра шэ віч. — Ад сут насць 

не аб ход най коль кас ці ча су, ве даў і кам пе-

тэн цый, во пы ту не да зва ляе прад стаў ні кам 

дзяр жа вы ро біць на леж ны ўнё сак у раз віц-

цё та ва рыст ваў. А іх удзел у ра бо це са ве та 

ды рэк та раў зво дзіц ца, як пра ві ла, да фар-

маль най пры сут нас ці, да вя дзен ня кі раў ні-

чых ука зан няў і да ру чэн няў ор га наў, якія 

ажыц цяў ля юць ула даль ніц кі на гляд».

Мі ніс тэр ства эка но мі кі мяр куе, што гэ тая 

част ка за ка на даў ства па тра буе сіс тэм на га 

змя нен ня па ды хо даў, і чым ра ней яны ад бу-

дуц ца, тым ле пей.

«У нас не ўста ноў ле ны на ват мі ні маль-

ныя дзяр жаў ныя стан дар ты кар па ра тыў на-

га кі ра ван ня ў дзярж сек та ры, — пра цяг нуў 

пе ра лік за ка на даў чых пра бе лаў на мес нік 

мі ніст ра. — Толь кі ў да чы нен ні да кі раў ні чых 

кам па ній, хол дын гаў уда ло ся пра вес ці мі ні-

маль нае па тра ба ван не да чле наў са ве таў 

ды рэк та раў, іх скла ду. Не аб ход на пры знаць, 

што ў част цы кар па ра тыў на га кі ра ван ня мы 

іс тот на ад ста ём ад кра ін — су се дзяў».

Яшчэ ад на не ўрэ гу ля ва ная сфе ра — кад-

ра вая па лі ты ка.

«Ад ка заў на тое, як не аб ход на фар мі ра-

ваць ор га ны кі ра ван ня дзярж аб' яд нан няў, у 

якіх ме жах вы зна чаць кам пе тэн цыю і ад каз-

насць ор га наў кі ра ван ня дзярж аб' яд нан няў 

аль бо ўні тар ных прад пры ем стваў, за ка на-

даў ства не дае», — ка жа на мес нік мі ніст ра 

эка но мі кі.

Ня ма і адзі ных па ды хо даў да пы тан няў 

пра вя дзен ня ды ві дэнд най па лі ты кі, вы зна-

чэн ня па ме ру ды ві дэн даў, па рад ку і тэр мі-

наў іх вы пла ты, вы пад каў, ка лі ды ві дэн ды 

не вы плач ва юц ца.

«Гэ ты за кон па трэб ны толь кі ў тым вы-

пад ку, ка лі мы га то вы пры знаць шэ раг 

раз на пла на вых праб лем, якія звя за ныя з 

за ка на даў чым рэ гу ля ван нем дзярж сек та ра, 

і ра шу ча мя няць пра ві лы гуль ні для гэ тай 

част кі эка но мі кі, — пад су ма ваў Дзміт рый 

Яра шэ віч. — Ба за вае пра ві ла ры зы кі — ка-

лі ад ней кіх вы клі каў цер піць дзяр жаў ны 

сек тар, гэ та ад бі ва ец ца на бюд жэ це з усі мі 

на ступ ства мі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЯК ПРЫ МУ СІЦЬ ДЗЯРЖ СЕК ТАР 
ПРА ЦА ВАЦЬ ЭФЕК ТЫЎ НА


