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КРОК У БУ ДУ ЧЫ НЮ
Што та кое Дэ крэт № 8 

«Аб раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі» і як ён пра цуе?

— Алег Ва сі ле віч, кам-

па нія LWO на рын ку з 2008 

го да. Пра ана лі зуй це, ка лі 

лас ка, як пад пі са ны Прэ-

зі дэн там у кан цы 2017-га 

Дэ крэт «Аб раз віц ці ліч ба-

вай эка но мі кі» паў плы ваў 

на ра бо ту кам па ніі? Ужо 

мож на ад зна чыць якас-

ныя змя нен ні?

— Дэ крэт ства рыў маг-
чы масць но вых пунк таў 
рос ту для най больш су час-
ных і ды на міч ных сег мен таў 
эка но мі кі. Гэ та важ на — не 
толь кі і не столь кі для са мой 
ІT-сфе ры, коль кі для эка но-
мі кі кра і ны ў цэ лым.

У па чат ку 2017 го да гэ-
ты да ку мент зда ваў ся цяж-
ка здзяйс няль най ма рай, 
ча кан нем — па доб на да 

над зеі на пе ра мо гу спра вяд-
лі вас ці, сум лен нас ці і ад кры-
тас ці. Як гэ тыя сут нас ці не 
мо гуць жыць без рэ аль най 
пад трым кі, так і Дэ крэт «Аб 
раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі» 
меў па трэ бу ў доб рай во лі і 
праг ма тыч най сі ле.

Перш за ўсё ве лі зар нае 
дзя куй кі раў ні ку дзяр жа вы. 
Дзя ку ю чы яго сме лым і ва-
ля вым ра шэн ням у нас ёсць 
та кі важ ны і па трэб ны кра і не 
да ку мент.

Наш Прэ зі дэнт пад тры-
маў са мыя сме лыя ідэі бе ла-
рус кай ІT-су пол кі, і сён ня мы 
яў на ба чым эфект ад вось-
ма га дэ крэ та. Ле тась у Парк 
вы со кіх тэх на ло гій прый-
шло ка ля 300 кам па ній — 
гэ та больш, чым за ўсю 
12-га до вую гіс то рыю ПВТ. 
Так са ма імк лі ва ўзля цеў экс-
парт ІT-па слуг (на 40 % па 
мі ну лым го дзе) — гэ та ледзь 
не 1,5 міль яр да до ла раў. Ад-

кры ва юц ца но выя цэнт ры 
рас пра цо вак між на род ных 
кам па ній. Бе ла русь ста но-
віц ца ці хай ІT-га ван ню для 
пра гра міс таў з уся го све ту.

Ця пер дзяр жа ва на са м-
рэч па вяр ну ла ся тва рам да 
ІТ. Па чы на ец ца пра цэс ліч-
ба ві за цыі — вель мі ак тыў-
ныя ў гэ тым пла не пер шы 
ві цэ-прэм' ер Аляк сандр Тур-
чын, кі раў ніц тва Апе ра тыў-
на-ана лі тыч на га цэнт ра пры 
Прэ зі дэн це і На цы я наль на га 
бан ка.

Дэ крэт № 8 стаў важ най 
вя хой, яго ўжо на зва лі і «ле-
да ко лам, які ўзла маў лёд і 
ад крыў мо ры для на шых ка-
раб лёў», і «доў га ча ка ным, 
жыц цё ва важ ным ін стру мен-
там», і «кры ні цай аазі са для 

зня мог ла га ў пус ты ні». Усё 
гэ та — пра да ку мент, які даў 
праз рыс тыя пра ві лы ра бо ты 
і зняў кры тыч ныя для раз віц-
ця ін фар ма цый ных тэх на ло-
гій аб ме жа ван ні, якія не да-
зва ля лі бу да ваць са праў ды 
па трэб ныя сіс тэ мы.

— Пры рас пра цоў цы 

да ку мен та ўліч ва лі ся па-

трэ бы тых, хто не па срэд на 

за ня ты ў гэ тай сфе ры. Вы 

ўно сі лі свае пра па но вы, 

дзя лі лі ся дум кай? Як, на 

ваш по гляд, Дэ крэт № 8 

паў плы ваў на сі ту а цыю ў 

сфе ры вы со кіх тэх на ло гій 

у цэ лым па кра і не?

— Уво гу ле я з пры ем ным 
па чуц цём ус па мі наю ра бо-
ту над Дэ крэ там. Пра ца ва лі 
вель мі друж на і дзяр жаў-
ныя струк ту ры, і ІT-су пол ка. 
Вель мі кам форт на бы ло кан-
тактаваць з но вым ды рэк та-
рам Пар ка вы со кіх тэх на ло-
гій Усе ва ла дам Ян чэў скім — 

ра зум ным і энер гіч ным 
ча ла ве кам, які ка ар ды на ваў 
і, мож на ска заць, на тхняў 
увесь гэ ты пра цэс.

Што асаб лі ва каш тоў на, 
Дэ крэт № 8 быў рас пра ца-
ва ны і пад пі са ны ў са мы ка-
рот кі час і ўтрым лі ваў у са бе 
са мыя рэ ва лю цый ныя пунк-
ты: ад маг чы мас ці вы твор-
час ці бес пі лот ных аў та ма бі-
ляў і кас міч ных апа ра таў да 
нор маў між на род на га пра ва 
і здзе лак праз смарт-кант-
ракт. Гэ ты да ку мент спра-
ца ваў яшчэ і як доб рая рэ-
кла ма для Бе ла ру сі ва ўсім 
све це. Мы тра пі лі ў за га лоў-
кі ўсіх су свет ных таб ло і даў, 
што да ло свой эфект.

— На ваш по гляд, на-

шы за ко ны па спя ва юць за 

раз віц цём сфе ры вы со кіх 

тэх на ло гій? Якія яшчэ нар-

ма тыў на-пра ва выя ак ты 

не аб ход на ства рыць або 

ўдас ка на ліць, каб у поў най 

ме ры рэа лі за ваць маг чы-

мас ці Дэ крэ та № 8?

— На прык лад, у нас у 
кра і не 20 га доў та му быў 
слуш на пры ня ты кі ру нак на 
па ве лі чэн не до лі без на яў-
ных пла ця жоў у эка но мі цы. 
Па сту по ва ўсе пры вык лі да 
вы ка ры стан ня плас ты ка вых 
кар так. Сён ня жыц цё па каз-
вае, што аб са лют на ўсё сы-
хо дзіць у ан лайн. Ужо ёсць 
бе ла рус кія пла цеж ныя сэр-
ві сы, якія пра цу юць па доб-
на да кар таў між на род ных 
пла цеж ных сіс тэм, на прык-
лад, з да па мо гай ма біль на га 
тэ ле фо на.

Пра ве дзе на вя лі кая ра-
бо та: на ры нак вы хо дзяць 
пра дук ты, якія не толь кі пра-
цу юць на ка рысць эка но мі кі 

Бе ла русь — 
Тое, што ў Бе ла ру сі раз ві ва ец ца 

ІТ-сфе ра, бы ло ві даць ня ўзбро е ным во-

 кам і ра ней. Гэ та да ты чыц ца не толь кі 

за роб каў — асоб ныя ай чын ныя кам-

па ніі ства ра лі якас ныя пра дук ты, якія 

ста на ві лі ся па спя хо вы мі па ўсім све-

це. Па пры кла ды да лё ка ха дзіць не 

трэ ба — той жа Vіber, Wargamіng і ін-

шыя. Пры гэ тым бы ло зра зу ме ла, што 

ў на яў ных умо вах бе ла рус кім фір мам 

скла да на зай мац ца рас пра цоў кай 

улас ных пра дук таў. Для са праўд на га 

скач ка трэ ба бы ло па мя няць пра ві лы 

гуль ні.

І ў 2017 го дзе ад раз моў пе рай шлі да 
спра вы, ка лі ІТ-су поль насць ста ла ўжо 
прад мет на аб мяр коў ваць маг чы мыя зме ны 
і но ва ўвя дзен ні. Вы сту па ю чы са што га до-
вым Па слан нем пар ла мен ту і бе ла рус ка му 
на ро ду, Прэ зі дэнт аса біс та да ру чыў рас-
пра ца ваць да ку мент, які да зво ліць пры цяг-
нуць у Бе ла русь най леп шыя ІT-кам па ніі з 
уся го све ту.

Над пра ек там пра ца ва ла ад мі ніст ра цыя 
Пар ка вы со кіх тэх на ло гій су мес на з рэ зі дэн-
та мі ПВТ, ІТ-су поль нас цю, вя ду чы мі юры-
дыч ны мі і кан са лтын га вы мі фір ма мі Бе ла-
ру сі, а так са ма за меж ны мі экс пер та мі.

Спра ва распачалася, у ін тэр нэ це на ват 
з'я віў ся пра ект дэ крэ та, вя ло ся сур' ёз нае 
аб мер ка ван не. Ад нак ка мен та та ры бы лі 
да во лі скеп тыч ныя — маў ляў, ідэя вы дат-
ная, ад нак па гля дзім, якім бу дзе фі наль ны, 
пад пі са ны ва ры янт.

Дэ крэт № 8 Прэ зі дэнт пад пі саў 21 снеж-
ня 2017 го да, а 28 са ка ві ка 2018 го да да-
ку мент паў на вар тас на за пра ца ваў. Якія 
на ва цыі ён пры нёс?

Усе на зва лі яго рэ ва лю цый ным. Клю-
ча выя па ла жэн ні дэ крэ та: па шы рэн не ві-
даў дзей нас ці рэ зі дэн таў ПВТ, пад трым ка 
ІТ-аду ка цыі, пад рых тоў ка кад раў для га лі-
ны, ства рэн не ўмоў для раз віц ця пра дук-

то вых ІТ-кам па ній, комп лекс нае пра ва вое 
рэ гу ля ван не біз не саў на асно ве тэх на ло гіі 
блок чэйн.

У ім па зна ча ныя но выя ві ды дзей нас ці 
рэ зі дэн таў Пар ка — рас пра цоў ка бія тэх на-
ло гій, ме ды цын скіх, авія цый ных і кас міч ных 
тэх на ло гій, кі берс порт.

Най важ ней шы мо мант: да ку мент ства-
рыў пра ва выя ўмо вы для пра вя дзен ня ІCO, 
вы ка ры стан ня крып та ва лю ты і ўка ра нен-
ня смарт-кант рак таў. Та кім чы нам, Бе ла-
русь ста ла пер шай у све це юрыс дык цы яй 
з комп лекс ным пра ва вым рэ гу ля ван нем 
біз не саў на асно ве тэх на ло гіі блок чэйн. Па 
гэ тай тэ ме — ні я кіх аб ме жа ван няў і спе цы-
яль ных па тра ба ван няў.

На рэш це, дэ крэ там ство ра ны ўмо вы для 
раз віц ця пра дук то вых ІТ-кам па ній. З'я ві ла-
ся маг чы масць за клю чаць знеш не эка на-
міч ныя здзел кі ў элект рон ным вы гля дзе.

Так са ма да ку мент увёў асоб ныя ін сты-
ту ты анг лій ска га пра ва.

Быў за ма ца ва ны комп лекс мер для пры-
цяг нен ня ў кра і ну вы са как лас ных спе цы я-
ліс таў у ІТ-сфе ры. Тлу ма чым: рэ зі дэн там 
ПВТ не па тра бу ец ца атрым лі ваць да звол, 
звя за ны з пры ёмам на ра бо ту за меж ні каў. 
Ім у спро шча ным па рад ку вы да ец ца да-
звол на ча со вае пра жы ван не ў Бе ла ру сі, 
для за меж ных ра бот ні каў і за сна валь ні каў 
рэ зі дэн таў ПВТ ві зы бы лі ад ме не ныя.

І гэ та мы яшчэ не ка жам пра мност ва 
пад атко вых іль гот, пра ду гле джа ных для 
рэ зі дэн таў ПВТ.

Пра вы ні кі лепш за ўсё ска жа ста тыс ты-
ка: у 2018 го дзе да ПВТ у якас ці рэ зі дэн таў 
да лу чы лі ся амаль 200 кам па ній — больш, 
чым за ўсю 12-га до вую гіс то рыю Пар ка. 
Пры бы так рас це, рас це і коль касць за ня-
тых у гэ тай сфе ры. Тое, што мно гім ка-
мен та та рам, ды і не ка то рым удзель ні кам 
ІТ-су поль нас ці зда ва ла ся пер ша па чат ко ва 
ней ма вер ным, ста ла рэ аль нас цю.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Ліч ба сён ня паў сюль: мы ка рыс та ем ся 

без на яў ны мі ка шаль ка мі, куп ля ем 

элект рон ныя бі ле ты ў кі но, на ват у ка хан ні 

пры зна ём ся праз смарт фон. Што ча кае 

сфе ру ін тэ ле кту аль ных тэх на ло гій, якая 

рэ аль ная мэ та «ліч ба ва га» дэ крэ та і 

ча му ай ціш нік — звы чай ны ча ла век, 

раз ва жае ды рэк тар кам па ніі LWO Алег 

КАН ДРА ЦЕН КА.

LWO ўва хо дзіць у пя цёр ку най буй ней шых 

па стаў шчы коў пра грам на га за бес пя чэн ня 

на ўнут ра ны ры нак, пра цуе ў асноў ным 

з бан ка мі і дзяр жаў ны мі ўста но ва мі. 

З 2013 го да — рэ зі дэнт Пар ка вы со кіх 

тэх на ло гій.


