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— На ваш по гляд, ча му сён-
ня ад бы ва ец ца па дзен не аб'-
ёму ін вес ты цый?

— Ін вес ты цыі ёсць роз ныя: 
ка лі гра ма дзя не на шай кра і ны 
ўклад ва юць гро шы, ка лі гэ та 
ро біць за меж нік, ка лі дзяр жа ва 
ін вес туе (на прык лад, у інф ра-
струк ту ру: да ро гі, га за пра во ды, 
элект ра сет кі, транс парт ныя ка-
му ні ка цыі, са цы яль ную сфе ру). 
У су вя зі з тым, што за раз не са мы 
леп шы стан у эка но мі цы кра і ны 
ў цэ лым, ін вес ты цый ная ак тыў-
насць і зні зі ла ся. Што да ты чыц-
ца ўкла дан няў са міх бе ла ру саў, 

то, на жаль, на шы су ай чын ні кі 
да лё ка не са мыя ак тыў ныя ін-
вес та ры. Час та, ка лі ў бе ла ру са 
з'яў ля юц ца сва бод ныя гро шы, ён 
імк нец ца раз мяс ціць іх на дэ па зі-
це з до сыць вы со кім пра цэн там, 
а не ўклас ці ў спра ву.

За меж ныя ін вес ты цыі апош нім 
ча сам так са ма змен шы лі ся. Перш 
за ўсё з-за та го, што ін вес тар па-
ві нен мець поў ную га ран тыю: 
гро шы, якія ён увя зе ў кра і ну, 
як мі ні мум не бу дуць згуб ле ны, 
а ў ідэа ле — іх коль касць знач-
на па вя лі чыц ца. Кож ны ін вес тар 
пла нуе сваю дзей насць, а для гэ-

та га яму па трэб на ста біль насць, 
перш за ўсё за ка на даў чая. Умо вы, 
на якіх бы лі ўкла дзе ны ка лісь ці 
гро шы, нель га змя няць. Да та го ж 
гэ тыя ўмо вы па він ны быць больш 
пры ваб ны мі, чым у ін шых кра і нах. 
Ад на з най важ ней шых сфер — гэ-
та па дат ка аб кла дан не. Рэй тынг 
«Doіng busіness» скла да ец ца 
з не каль кіх па зі цый, ад на з якіх 
як раз гэ тая. І ка лі ўво гу ле мы зай-
ма ем 37-ю пры ступ ку, то ў сфе ры 
па дат ка аб кла дан ня — 99-я. Для 
па раў на ння, Ка зах стан зай мае 
60-ю па зі цыю, Ра сія — 45-ю.

— Якім чы нам мож на па-
леп шыць умо вы для ін вес ты-
цый?

— Па-пер шае, зні зіць стаў кі па-
да тку на не ру хо масць і зя мель-
на га па да тку. Мяс цо выя Са ве ты 
дэ пу та таў ма юць пра ва вы ка-

рыс таць па вы шаль ны ка э фі цы-
ент да гэ тых па дат каў у па ме ры 
да 2,5 ра зу. Тым са мым яны на но-
сяць моц ны ўдар па біз не се, у тым 
лі ку ін вес ты цый ным. Гэ та дэ ма ты-
вуе за меж ні каў укла даць гро шы. 
Каб вы ра шыць пы тан не, трэ ба 
ў 2018 го дзе зра біць пад атко вы 
ма неўр, г.зн. ад мя ніць пра ва мяс-
цо вых Са ве таў вы ка рыс тоў ваць гэ-
ты ка э фі цы ент. Ад на ча со ва вар та 
па вя ліч ваць па ступ лен не ў мяс цо-
выя бюд жэ ты ўскос ных па дат каў 
з аба ро ту, ПДВ ці на зар пла ту.

Па-дру гое, трэ ба да зво ліць 
суб' ек там гас па да ран ня пры 
агуль най сіс тэ ме па дат ка аб кла-
дан ня ўжы ваць улік вы руч кі «па 
апла це». Сён ня, ка лі прад пры-
маль нік пра дук цыю ад гру зіў, 
яму ад ра зу трэ ба вы пла ціць усе 
па да ткі — а вы руч кі ж яшчэ не 
па сту пі ла. Для гэ та га да во дзіц ца 
ці ка рыс тац ца аба рот ны мі срод-
ка мі, ці браць крэ дыт. Сіс тэ ма па 
«апла це» — гэ та ка лі та вар ад гру-
жа ны, гро шы за яго атры ма ны і 
толь кі пас ля пла цяц ца па да ткі.

Па-трэ цяе, па вя лі чыць па рог 
га да вой вы руч кі для пры мя нен ня 
спро шча най сіс тэ мы па дат ка аб кла-
дан ня. Сён ня ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
па рог га да вой вы руч кі — 120 міль ё-
наў руб лёў. Ка лі ён ні жэй шы за гэ-
тую су му, то суб' ект гас па да ран ня 
мае пра ва па спро шча най схе ме за-
паў няць пад атко вую дэк ла ра цыю і 
аплач ваць па да ткі. У Бе ла ру сі, на 
жаль, гэ ты па рог знач на — у пяць 
ра зоў — ні жэй шы, чым у Ра сіі. Ад-
па вед на, яго трэ ба пад няць.

Па-чац вёр тае, вар та ад на віць 
стаў ку 2% ад экс парт най вы руч-
кі пры пры мя нен ні спро шча най 
сіс тэ мы па дат ка аб кла дан ня. Ка лі 
прад пры маль нік па стаў ляе сваю 
пра дук цыю на знеш нія рын кі, то 
пла ціць толь кі гэ тыя пра цэн ты — 
і на гэ тым скла да нас ці ў вы пла тах 
за кан чва юц ца. 

Па-пя тае, вар та ад мя ніць за-
ба ро ну пры мя няць «спро шча-
ную» сіс тэ му па дат ка аб кла дан ня 
суб' ек там гас па да ран ня, ва ўстаў-
ным фон дзе якіх больш за 25% 
скла да юць до лі юры дыч ных асоб. 
А ка лі 26%, то ча му нель га пры-
мя ніць тое ж са мае пра ві ла?

Па-шос тае, аба вяз ко ва трэ-
ба спрас ціць да ку мен таль нае 

афарм лен не за куп кі пар тый та-
ва раў, кам плек ту ю чых, сы ра ві ны 
ў кра і нах Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за за на яў ны раз лік кош-
там да ты ся чы еў ра. На прык лад, 
ка лі бе ла рус кі ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік на бы вае та вар у 
Ра сіі, то ён па ві нен па даць увесь 
на бор да ку мен таў на яго. А пас ля 
пе ра даць да ку мен ты ра сі я нам. 
Та му ІП ча сам не мо гуць на быць 
ма лень кія пар тыі та ва раў. А на-
са мрэч да стат ко ва толь кі да ку-
мен та аб апла це — чэ ка.

— Акра мя па дат ка аб кла-
дан ня, што яшчэ «пра бук соў-
вае»?

— Ін вес та рам па трэб ныя поў-
ная праз рыс тасць і кан крэ ты ка. 
Мы па він ны ства рыць та кія ўмо-
вы, каб са мі бе ла ру сы ха це лі ін-
вес та ваць у сваю кра і ну. Ад на з 
праб лем — у нас ня ма раз ві то га 
фон да ва га рын ку. Я ха чу ку піць 
ак цыі пры быт ко ва га прад пры ем-
ства, а ня ма дзе. Та му лю дзі ідуць 
на «Фо рэкс», дзе на бы ва юць як 
ак цыі за меж ных су свет на вя до-
мых кам па ній, так і ін шыя, час та 
ры зы коў ныя ак ты вы, на якіх лёг ка 
стра ціць гро шы.

Трэ ба па мя таць, што ін вес-
тар — гэ та не за воб лач ны пер са-
наж, а та кі ж ча ла век, як мы, які 
так са ма імк нец ца ра зум на па ды-
сці да ўкла дан ня ак ты ваў, мі ні мі-
за ваць ры зы кі. Ка лі бу дуць та кія 
ўмо вы, што і мы з ва мі захо чам 
укла даць у сваю кра і ну, та ды і за-
меж ны ін вес тар пад цяг нец ца.

— Што для гэ та мо гуць зра-
біць мяс цо выя Са ве ты дэ пу-
та таў?

— Перш за ўсё трэ ба пра ана-
лі за ваць ужо іс ну ю чы жы лы і 
не жы лы фонд, вы свет ліць, на-
прык лад, якія з па мяш кан няў 
мо гуць быць ці ка выя біз нес ме-
нам, вы ста віць іх на аў кцы ён ці 
ад пус ціць з ма ла тка па мі ні маль-
най ца не. Тым больш за раз ёсць 
столь кі прэ фе рэн цый для пра цы 
на пе ры фе рыі (не вы плач ва ец ца 
част ка па дат каў на пра ця гу 7 га-
доў з мо ман ту рэ гіст ра цыі)... Га-
лоў нае — не пе ра кла даць ад каз-
насць і не ся дзець склаў шы ру кі. 
Ін вес тар так прос та не прый дзе, 
яго трэ ба шу каць са мім.

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

РЭ АЛЬ НЫ СЕК ТАР

ІН ВЕС ТА РУ ПА ТРЭБ НЫ 
ПРАЗ РЫС ТАСЦЬ І КАН КРЭ ТЫ КА

Ка лін ка віц кае прад пры ем ства «Бел сыр» — 
адзін з най больш буй ных за во даў, 
які зай мае 18% пра мыс ло вай вы твор час ці 
ра ё на. Наш ка рэс пан дэнт вы свет ліў,
 як страт ная вы твор часць пе ра тва ры ла ся 
ў пры быт ко вую.

Ле тась «Бел сыр» атры маў вы со кую ўзна-
га ро ду — стаў пе ра мож цам у на мі на цыі «За 
да сяг нен не вы со кіх па каз чы каў па рос це 
аб' ёмаў вы твор час ці пра дук цыі, экс пар це 
та ва раў, ства рэн ні но вых ра бо чых мес цаў» 
прэ міі «Лі дар го да-2016». Ця пер гэ та го нар 
ра ё на, але так бы ло не заў сё ды. Ра бот ні кі 
па мя та юць ча сы, ка та стра фіч ныя для прад-
пры ем ства, — раз ру ху і вель мі вя лі кія даў гі.

Старт на ад ра джэн не за вод узяў у 2012 го-
дзе з пры хо дам ра сій ска га ін вес та ра — но ва га 

ўлас ні ка, які пад няў вы твор часць лі та раль на 
з эка на міч ных ру ін і ўзяў курс на ма дэр ні за-
цыю. Сён ня «Бел сыр» — гэ та су мес нае ра-
сій ска-бе ла рус кае прад пры ем ства з до ляй 
за меж на га ка пі та лу ў па ме ры 88,7%.

Шы ро ка маш таб ную рэ кан струк цыю і 
тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не асноў ных вы твор-
чых цэ хаў пра вя лі ўся го за ча ты ры га ды — 
і за вод вый шаў на ўзро вень еў ра пей скіх 
стан дар таў. Атры ма ла ся па шы рыць пе ра лік 
пра дук цыі, ап ты мі за ваць струк ту ру, знач на 
па вя лі чыць глы бі ню пе ра пра цоў кі ма ла ка 
для атры ман ня мак сі маль най да баў ле най 
вар тас ці, зні зіць вы твор чыя вы дат кі.

Ча ты ры га ды та му цэх па вы твор час ці 
ма ро жа на га рэ кан стру я ва лі пад вы твор-
часць мас ла, спрэ даў і фа са ва ных сы роў. 

У 2014 годзе рэа лі за ва лі дру гую ста дыю ма-
дэр ні за цыі — пе ра ўзбра ен не ўчаст ка па вы-
твор час ці сы роў да зво лі ла па вя лі чыць пра дук-
цый насць пра цы. За кошт па ляп шэн ня якас ці 
па вы сі ла ся кан ку рэн та здоль насць і па вя лі чы-
лі ся па стаў кі на экс парт — за два га ды ён вы рас 
на $8 млн і ў 2016-м склаў $29,4 млн.

Ле тась на прад пры ем стве з'я ві ла ся но-
вая ла ба ра то рыя, быў па шы ра ны ўчас так 
па спя ван ня сы роў і ўста ноў ле ны лі ніі па 
апра цоў цы сы ро ват кі і вярш коў. Но выя кат-
лы-сы ра вы раб ляль ні кі ў вы твор чым цэ ху 
пад ня лі яго ма гут насць з 20 да 24 тон у су ткі. 
Ця пер за вяр ша ец ца бу даў ніц тва цэ ха па 
пе ра пра цоў цы ма лоч най сы ро ват кі, асноў-
ныя спа жыў цы гэ тай пра дук цыі — за во ды 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Каб ажыц ця віць та кія маш таб ныя зме ны, 
спат рэ бі лі ся вель мі сур' ёз ныя ін вес ты цыі. 
Так, у 2016 го дзе на су час нае пе ра ўзбра-
ен не бы ло вы дат ка ва на ка ля $2,4 млн. А за 
ча ты ры ме ся цы 2017 го да — ужо $2,3 млн. 
У вы ні ку вы твор чыя ма гут нас ці прад-
пры ем ства да зва ля юць пе ра пра цоў ваць 
да 240 тон ма ла ка ў су ткі і вы пус каць ка ля 
600 тон сы ру ў ме сяц.

Сён ня асар ты мент пра дук цыі, якую 
вы пус кае «Бел сыр», уклю чае больш за 
40 най мен няў паў цвёр дых і цвёр дых сы-
роў з роз най ма са вай до ляй тлу шчу. За 
ча ты ры ме ся цы гэ та га го да рост вы твор-
час ці склаў 141%, ін дэкс рос ту фі зіч на га 
аб' ёму вы твор час ці — 110%, пра дук цый-
насць пра цы — 152,3%, чыс ты пры бы так — 
4559 руб лёў. На гэ тым прад пры ем стве 
вы руч ка на ад на го ра бот ні ка — ад на з са-
мых вы со кіх па кра і не. Да рэ чы, сён ня на 
«Бел сы ры» пра цуе 221 ча ла век. Зар пла-
та, якую яны ў ся рэд нім атрым лі ва юць, — 
850 руб лёў. 

На дзея АНІ СО ВІЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

УЗ РО ВЕНЬ

УКЛА ЛІ, КАБ АТРЫ МАЦЬУКЛА ЛІ, КАБ АТРЫ МАЦЬ

У апош нія га ды аб' ём за меж ных 
ін вес ты цый у бе ла рус кі ка пі тал 
па сту по ва зні жа ец ца. Па да ных 
Бел ста та, у мі ну лым го дзе ён склаў 
8,6 міль яр да до ла раў, 11,3 млрд — 
у 2015-м і 15 млрд — у 2014 го дзе. 
У той жа час для рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі ін вес ты цыі — гэ та до ступ 
да су час ных тэх на ло гій, но выя 
рын кі, больш дас ка на лыя ме та ды 
кі ра ван ня і ад мі ніст ра ван ня. 
Гэ та пункт рос ту, які так па трэ бен 
на шай кра і не за раз. Але што мы 
мо жам пра па на ваць за меж ным 
біз нес ме нам з та го, ча го ня ма ў ін шых дзяр жа вах? З які мі праб ле ма мі 
да во дзіц ца су стрэц ца та му, хто вы ра шыць ін вес та ваць у Бе ла русь? 
Пра гэ та «МС» за пы та ла ў Сяр гея НА ВІЦ КА ГА, на мес ні ка стар шы ні 
Са ве та па раз віц ці прад пры маль ніц тва ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Ад на з праб лем — 
у нас ня ма 
раз ві то га 

фон да ва га рын ку. 
Я ха чу ку піць ак цыі 
пры быт ко ва га 
прад пры ем ства, 
а ня ма дзе.

Ды рэк тар Ін сты ту та эка но мі кі 

На цы я наль най ака дэ міі на вук, член Са ве та 

па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 

пры Савеце Рэспублікі Ва ле рый БЕЛЬ СКІ:

— Каб па леп шыць ін вес ты цый ны клі мат, трэ ба, 
па-пер шае, за вяр шыць чэ ка вую пры ва ты за цыю, 
та му што ры нак у гэ тай сфе ры ў нас кры ху зву жа ны. 
Ёсць не ка то рыя пы тан ні па па дат ка аб кла дан ні — 
яны не прын цы по выя, але яны ёсць. Па не ка то рых 
мо ман тах ад бы ва ец ца па гар шэн не — на прык лад, 
гэ та да ты чыц ца спро шча най пад атко вай сіс тэ мы. 
По тым, пы тан ні кант роль най дзей нас ці па він ны 
мець на ўва зе больш пра фі лак тыч ныя ме ры. Трэ-
ба вы раз на па дзя ліць па няц ці «ап ты мі за цыя па-
дат ка аб кла дан ня» і «ўтой ван не па дат каў», та му 
што мя жа тут вель мі тон кая. І ад мі ніст ра цый ныя 
пра цэ ду ры — трэ ба хут чэй раз гля даць пы тан ні вы-
дзя лен ня зя мель ных участ каў, па він на быць маг-
чы масць іні цы я тыў най пра па но вы па вы лу чэн ні 
зям лі. Гэ та азна чае, не «што пра па ну юць — тым 

і ка рыс тай ся», але яшчэ і маг чы масць унес ці сваю 
пра па но ву. У прын цы пе, та кія маг чы мас ці ёсць, 
але ўсё ад бы ва ец ца за над та па воль на — асаб лі ва 
ў бу даў ніц тве.

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па 
бюд жэ це і фі нан сах Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ва ле рый БА-
РА ДЗЕ НЯ:

— Са мы га лоў ны рэ сурс, якім ва ло дае Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь, — гэ та ча ла ве чы па тэн цы ял. Я лі чу, што 
на ша асноў ная стра тэ гіч ная маг чы масць — пе ра-
тва рыць ін дэкс ча ла ве ча га раз віц ця, у якім на шу 
кра і ну ад но сяць да вы со ка га ўзроў ню, у ад па вед ны 
ВУП на ду шу на сель ніц тва. Мы па він ны той па тэн-
цы ял, што ма юць бе ла ру сы ва ўзроў ні аду ка цыі, 
ква лі фі ка цыі, зда роўя, ак ты ві за ваць і на кі ра ваць 
на ства рэн не. Па куль у нас гэ та не заў сё ды атрым-
лі ва ец ца, але ўжо ёсць доб рыя пры кла ды — Парк 
вы со кіх тэх на ло гій, та кія сфе ры, як аг ра эка ту рызм, 
бія тэх на ло гіі, ма шы на бу да ван не, вы со кія тэх на ло-
гіі, ліч ба вая эка но мі ка.

МЕР КА ВАН НІ


