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Аляк сандр Ба ба рэ ка — ды рэк тар фір мы, якая вы раб ляе 
за сце ра галь ную га ла гра фіч ную пра дук цыю. Для спа жыў ца 
гэ та рэч звы чай ная і на ту раль ная. На прык лад, тыя бліс ку чыя 
вы явы, што мож на па ба чыць на ак цыз ных мар ках. Хоць та ко га 
кштал ту пра дук цыя вы ка рыс тоў ва ец ца для аба ро ны роз ных 
да ку мен таў: кант роль ных зна каў, агуль на гра ма дзян ска га 
паш пар та, век се ляў, каш тоў ных па пер, на клад ных.

Фір ма па стаў ляе сваю пра дук цыю не толь кі на бе ла рус кі ры-
нак, але і за мя жу: у Літ ву, Не пал, Азер бай джан, Кыр гыз стан, 
Ру ан ду, Грэ цыю, Сер бію... Да та го ж за раз кам па нія ад шу ка ла 

но вую ні шу — імі джа выя га ла гра мы, якія пры цяг ва юць ува гу спа-
жыў ца. Для бліж ня га за меж жа і кра ін СНД гэ та ўні каль ны та вар, 
бо ма ла хто ва ло дае та ко га кштал ту тэх на ло гі я мі.

А ўсё па чы на ла ся 19 га доў та му як пры ват нае бе ла рус ка-швей-
цар скае прад пры ем ства. Пры цяг нуць швей цар скія ін вес ты цыі 
атры ма ла ся ў ака дэ мі ка Між на род най ін жы нер най ака дэ міі Ле-
а ні да Та ні на, пас ля ча го і бы ла ар га ні за ва на вы твор часць. І хоць 
з ця гам ча су кам па нія ста ла вы ключ на бе ла рус кай, свой 
старт яна бра ла ме на ві та з да па мо гай за меж на га ін вес-
та ра, які «ўклаў ся» ў ідэю бе ла рус ка га на ву коў ца.

ТЭ МА ТЫД НЯ

ГРО ШЫ 
ВЫ БІ РА ЮЦЬ КЛІ МАТ

Як па леп шыць дзе ла выя і ін вес ты цый ныя ўмо вы ў кра і не
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АК ТУ АЛЬ НЫ ДЫЯ ЛОГ

УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З ДА ВЕ РУУСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З ДА ВЕ РУ
На Ві цеб шчы не са мая вя лі кая коль касць на се ле ных 
пунк таў — больш за 6,2 ты ся чы. І ў кож ным, не за леж на 
ад коль кас ці на сель ніц тва, мяс цо вая ўла да аба вя за на 
ства рыць год ныя ўмо вы для пра жы ван ня. Зра зу ме ла, 
гэ та па тра буе ад дэ пу та таў вя лі кай ад каз нас ці. 
Трэ ба вы ра шаць ня ма ла за дач, зды маць праб лем ныя 
пы тан ні. Ня рэд ка па во пыт у воб ласць пры яз джа юць 
з ін шых рэ гі ё наў.
Пра ак ту аль ныя праб ле мы, да сяг нен ні і пла ны наш 
ка рэс пан дэнт па гу та рыў са стар шы нёй Ві цеб ска га 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ула дзі мі рам ЦЯ РЭНЦЬ Е ВЫМ.

— Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, пад час абран ня на па са-

ду вы пад крэс лі лі, што асаб лі вая ўва га па він на ўдзя-

ляц ца раз віц цю глы бін кі. Гэ та зра біць, на пэў на, цяж ка, 

ка лі боль шасць ра ё наў атрым лі ва юць да та цыі?

— Так. Для ра шэн ня са цы яль на знач ных пы тан няў, 
узмац нен ня да ход най част кі мяс цо вых бюд жэ таў трэ ба 
па вя лі чыць улас ныя да хо ды рэ гі ё наў.

Тут ёсць не каль кі спо са баў. На прык лад, смя лей трэ ба 
пе ра да ваць у рас па ра джэн не рэ гі ё наў прад пры ем ствы 
рэс пуб лі кан скай фор мы ўлас нас ці. У тым лі ку і го ра да-

ў тва раль ныя. У вы ні ку бу дзем больш ак тыў на імі зай мац ца, 
не азі ра ю чы ся на мі ніс тэр ствы. У мяс цо вы бюд жэт тра піць 
знач ная су ма па да тку на пры бы так. Гэ та да ты чыц ца і пе-
ра да чы ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца ў сель скай 
мяс цо вас ці, ма ло му і ся рэд ня му біз не су.

На жаль, ня ма ла гас па да рак апы ну лі ся ў ня прос тай 
сі ту а цыі. Та му ства ра юц ца ін тэ гра цый ныя струк ту ры. 
У іх скла дзе тэх на ла гіч на яд на юц ца вы твор цы пра дук цыі, 
мя са кам бі на ты, ма ла ка за во ды, кам бі на ты хле ба пра дук-
таў. Плюс — ганд лё выя прад пры ем ствы. Гэ та рэ аль ная 
схе ма для па ве лі чэн ня аб' ёмаў вы твор час ці, па ні жэн ня 
вы дат каў.

— Ві цеб шчы на — лі дар у кра і не па коль кас ці на се-
 ле ных пунк таў. Ня ма ла і та кіх вё сак, дзе жы вуць 
да 10 ча ла век. Як ор га ны ўла ды кла по цяц ца пра жы-
ха роў та кіх вё сак?

— Пры клад на трэць з больш чым 6 ты сяч вё сак — ма ла-
на се ле ныя і ад да ле ныя. У пры бліз на 2 ты ся чах пра жы вае 
10 ча ла век і ме ней, а ў 75% коль касць жы ха роў не пе ра-
вы шае 50 ча ла век.

Лі чу, што і не вя ліч кія вёс кі не ада рва ныя ад цы ві лі за цыі. 
Для па ляп шэн ня транс парт на га аб слу гоў ван ня па ста ян на 

аб наў ля ец ца аў то бус ны парк. Усе вёс кі ахоп ле ны ганд-
лё вым і бы та вым аб слу гоў ван нем. Ту ды, у пры ват нас ці, 
пры яз джа юць аў та лаў кі... Да рэ чы, та ва ры пры-
во зяць і ка мер цый ныя «кра мы на ко лах». Функ-
 цы я нуе ка ля 150 комп лекс ных пры ём ных 
пунк таў. стар.стар.  33

СТРА ТЭ ГІІ І ПРАКТЫКА

Су стрэ ча Су стрэ ча 
без па срэд ні каўбез па срэд ні каў

Як не за стац ца 
на эка на міч най «уз бо чы не»?

Ства рэн не пля цо вак для дыя ло гу і дыс ку сій 
па між ула дай, біз не сам і гра мад ствам 
ста не важ ным стра тэ гіч ным кро кам для 
па ляп шэн ня эка на міч най сі ту а цыі, та кім 
чы нам мож на бу дзе па чуць пра па но вы ўсіх 
ба коў. Гэ тая дум ка чар го вы раз пра гу ча ла 
пад час эка на міч най кан фе рэн цыі 
«Прак ты ка рэа лі за цыі эка на міч най стра тэ гіі 
Бе ла ру сі. Ін вес ты цыі для біз не су і рэ гі ё наў».

На чац вёр тай па лі ку су стрэ чы ра зам са-
бра лі ся прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства эка но мі кі, 
дэ пу тац ка га кор пу са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, фі-
нан са вых, на ву ко вых, ана лі тыч ных і да след-
чых уста ноў, а так са ма кі раў ні кі біз нес-су по лак 
і прад стаў ні кі дзе ла вых ко лаў не толь кі з на-
шай кра і ны, але і з ЗША. Та кім чы нам, кан фе-
рэн цыя пра хо дзі ла ў фар ма це дыс ку сій на га 
круг ла га ста ла, ка лі ўла да і прад пры маль ні кі 
га ва ры лі ад но з ад ным без па срэд ні каў.

— Мы пра цу ем у вель мі ці ка вы час, і тэ ма, 
якую за кра нае гэ тая кан фе рэн цыя, вя лі кая і 
шмат ас пект ная, — аб вяс ціў на ад крыц ці ме ра-
пры ем ства стар шы ня прэ зі ды у ма Рэс пуб-
лі кан скай кан фе дэ ра цыі прад пры маль-
ніц тва, стар шы ня Мінск ага ста ліч на га са-
ю за прад пры маль ні каў і ра бо та даў цаў 
Ула дзі мір КА РА ГІН. — На асно ве мі ну лых 
кан фе рэн цый мы пры ма лі рэ за лю цыю і, зы-
хо дзя чы з яе тэ зі саў, рабілі пра па но вы ўла дзе 
па шэ ра гу ме ра пры ем стваў.

У сва іх вы ступ лен нях удзель ні кі за кра на лі 
важ ныя праб ле мы, якія стрым лі ва юць бе ла-
рус кіх прад пры маль ні каў. Згад ва лі ся на пру-
жа насць на рын ку пра цы, аб ста ві ны, што за-
ма рудж ва юць ука ра нен не су час ных тэх на ло-
гій, фі нан са вая ня ўстой лі васць знач най част кі 
ка мер цый ных ар га ні за цый і іншае. У той жа 
час на зы ва лі ся і спо са бы ўплы ву на сі ту а цыю, 
якая скла ла ся сён ня. На прык лад, па ляп шэн не 
ўмоў для раз віц ця прад пры маль ніц кай іні-
цы я ты вы, па ве лі чэн не эка на міч най сва бо ды 
і пры ват на га сек та ра, ства рэн не ін сты ту таў 
су час най сва бод най ры нач най эка но мі кі. Усё 
гэ та мо жа пры нес ці вы нік, ка лі ста не аба вяз-
ко вым эле мен там доў га тэр мі но вай стра тэ гіі 
раз віц ця і рос ту.
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