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Ка мен та рый у тэ муКа мен та рый у тэ му

«ІТ — гэ та ўні каль ны шанц 
для лю бо га ча ла ве ка 
атры маць пос пех 

у су свет ным маш та бе»
Та кую дум ку вы ка заў вя до мы бе ла рус кі біз нес мен 

Дзміт рый ГУР СКІ па вы ні ках су стрэ чы Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі з прад стаў ні ка мі ІТ-сфе ры ў Пар ку вы со-

кіх тэх на ло гій.

«Я ўспа мі наю час 
два га ды та му: гэ та 
бы ла вяс на, па сту-
пі ла да ру чэн не ад 
Прэ зі дэн та пад рых-
та ваць да ку мент, які 
раз ня во ліць ІТ-га лі-
ну. Мы па пра ца ва лі, 
са бра лі ўсе праб ле-
мы — атры маў ся та кі 
доў гі-доў гі спіс, у сот-
ні пунк таў. Мно гія з іх 
бы лі рэ ва лю цый ныя. 
Ні хто не ве рыў, што 
Прэ зі дэнт пад пі ша, та му што за над та рэ ва лю цый на, за-
над та скла да на, за над та шмат ас пек таў, — але Прэ зі дэнт 
пад пі саў. Гэ та быў ве лі зар ны ім пульс ве ры ў тое, што ў 
на шай га лі ны ўсё бу дзе доб ра. Бо, у прын цы пе, гэ та са-
мае га лоў нае: ка лі ча ла век ра зу мее, што ўсё бу дзе доб ра, 
ён па чы нае ін вес та ваць, ён па чы нае лепш пра ца ваць, ён 
па чы нае рас ці», — пад крэс ліў Дзміт рый Гур скі.

Па вод ле яго слоў, той ві зіт бе ла рус ка га лі да ра ў Парк 
вы со кіх тэх на ло гій толь кі ўзмац ніў ап ты мізм — зра зу ме ла, 
што ў ад но сі нах дзяр жа вы і ІТ усё бу дзе ў па рад ку. Та кім 
чы нам, су мес на з рос там ап ты міз му бу дзе ад бы вац ца рост 
га лі ны, упэў не ны біз нес мен.

Ча го ця пер не ха пае ў ІТ? На яго дум ку, ёсць ад на буй-
ная праб ле ма — гэ та кад ры. У прык лад ён пры вёў кан-
крэт ныя ліч бы: ця пер у Бе ла ру сі ка ля 50 ты сяч пра гра міс-
таў. Гэ та зна чыць, на кож ную сот ню эка на міч на ак тыў на га 
на сель ніц тва пры па дае адзін пра гра міст. Ад нак у той жа 
Эс то ніі іх тры на 100 ча ла век, у Із ра і лі і Сла ве ніі — ча ты ры 
на 100, на ват у Поль шчы — два на 100. Дзміт рый Гур скі 
пад крэс ліў: та кая сі ту а цыя ў на шай кра і не з кад ра мі вель мі 
моц на аб мя жоў вае раз віц цё га лі ны.

«Дзя ку ю чы ПВТ у нас ста лі вы со кія зар пла ты, яны вы-
шэй за мас коў скія. Ка лі ра ней мы ба чы лі па ток лю дзей, 
якія з'яз джа юць у Маск ву — га доў 15 та му, бо там бы лі 
за роб кі вы шэй шыя, — ця пер лю дзі едуць да нас. Мы аса-
біс та рэ ла цы ру ем вель мі шмат лю дзей з Ра сіі з пры чы ны 
кад ра ва га дэ фі цы ту», — да даў біз нес мен.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, што кад ра вы дэ фі цыт — 
гэ та не толь кі не рэа лі за ва ныя маг чы мас ці біз не су, але і 
не рэа лі за ва ныя маг чы мас ці лю дзей. «ІТ — гэ та ўні каль ны 
шанц для лю бо га ча ла ве ка атры маць пос пех у су свет ным 
маш та бе. Та му што ты мо жаш жыць тут, а за раб ляць там. 
І ты мо жаш ра біць су свет ны пос пех, бу ду чы тут».

У прык лад біз нес мен пры вёў ся бе са мо га: ён на ра дзіў-
ся ў прос тай сям'і, рос без баць кі, вы хоў ваў ся ба бу ляй і 
ма май, «кар міў ся з ага ро да». Стар та ва га ка пі та лу, зра зу-
ме ла, не меў. «Усё бы ло прос та, зу сім ні чо га асаб лі ва га, — 
ска заў ён. — За раз я ства рыў кам па нію, якая з'яў ля ец ца 
су свет ным лі да рам у сва ёй воб лас ці [Дзміт рый Гур скі — 
за сна валь нік і прэ зі дэнт кам па ніі Flo Health Іnc. — рас пра-
цоў шчы ка ма біль най пра гра мы для жан чын Flo. — «Зв.»]. 
На шы ка рыс таль ні кі — гэ та кож ная дзя ся тая жан чы на 
Аме ры кі, у нас 25 міль ё наў ка рыс таль ні каў у ме сяц, гэ та 
са мы буй ны пра ект у сва ёй га лі не ў све це. Гэ та су свет ны 
пос пех і прык лад та го, што я за ста ю ся ў Бе ла ру сі, жы ву 
тут, я пад атко вы рэ зі дэнт Бе ла ру сі, ні ку ды не збі ра ю ся».

Біз нес мен і яго ка ле гі ак тыў на да па ма га юць дзе цям з 
рэ гі ё наў, каб яны маг лі ўцяг нуц ца ў ІТ-сфе ру. Дзміт рый 
Гур скі пад крэс ліў: важ на па ка заць гэ тую ма дэль, бо ні чо-
га ўні каль на га ў ІТ-спе цы я ліс тах ня ма. «Гэ та звы чай ныя 
лю дзі, прос та яны пай шлі ў воб ласць, якая да зва ляе доб ра 
за раб ляць. І мы хо чам па ка заць дзе цям з пра він цыі, што 
ёсць та кі шлях», — ска заў ён.

Ад нак на сён ня, да даў біз нес мен, іх маг чы мас ці не-
каль кі аб ме жа ва ныя: на бор у вы шэй шыя на ву чаль ныя 
ўста но вы ма лень кі, а кон курс — вя лі кі, пра хад ныя ба лы —
вы со кія. Плат ную аду ка цыю па цяг не да лё ка не кож ная 
сям'я, са ма на ву чан не так са ма ня прос тая спра ва. Та кім 
чы нам, комп лекс ная ра бо та для ПВТ і дзяр жа вы — даць 
маг чы масць та ле на ві тым дзе цям уцяг нуц ца ў га лі ну.

«Я лі чу, што са мая га лоў ная за да ча ПВТ (зра зу ме ла, 
што экс парт, міль яр ды — усё гэ та важ на) — ін тэн сіў на 
пра ца ваць на тое, каб у знач на боль шай коль кас ці на шых 
лю дзей бы ла маг чы масць ска рыс тац ца шан цам і да сяг-
нуць гэ тай бе ла рус кай ма ры — су свет на га пос пе ху, жы-
ву чы ў Бе ла ру сі. Я са свай го бо ку ха чу пра цяг нуць гэ тую 
ра бо ту, але па він ны ўклю чыц ца ўсе: і ПВТ па він на змя ніць 
сваю мі сію і на кі ра ваць на гэ та свае рэ сур сы, і ІT-га лі на, 
і дзяр жа ва. Мы ўсе па він ны аб' яд нац ца ў тым, каб даць 
шанц усім удзель ні чаць у гэ тым пос пе ху», — пад крэс ліў 
Дзміт рый Гур скі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ці хая ІТ-га вань
на шай род най Бе ла ру сі, але 
і вы кон ва юць функ цыі аба-
ро ны ай чын най пла цеж най 
сіс тэ мы. І тут На цы я наль ны 
банк, як рэ гу ля тар, ужо па-
чаў ра бо ту па ўня сен ні змя-
нен няў для маг чы мас ці вы-
ка ры стан ня та кіх сэр ві саў.

Акра мя та го, роз ніч ны 
біз нес не па ві нен бу дзе куп-
ляць да ра гія тэр мі на лы. Вы-
ка рыс тоў ва ю чы най ноў шыя 
пла цеж ныя пра дук ты, мы 
зні зім вы дат кі пра даў цоў, 
уз моц нім кан ку рэн цыю, а 
пла ціць без на яў на для мно-
гіх з нас ста не больш зруч-
на, чым на яў ны мі гра шы ма. 
У кра мах змен шац ца чэр гі, а 
на ка сах пач не менш мар на-
вац ца па пе ры. Бу дзе ляг чэй 
раз бі раць спрэч ныя сі ту а цыі 
пры апла це хоць пра дук таў у 
ба бу лі на рын ку, хоць здым-
най ква тэ ры сту дэн там. 
Праз рыс тасць бу дзе яшчэ 
вы шэй шая, умо вы па чаць 
або вес ці біз нес — ляг чэй-
шыя, што па вы сіць уз ро вень 
жыц ця на шых гра ма дзян. 
А гэ та і ёсць рэ аль ная мэ та 
ліч ба ва га Дэ крэ та.

Са цы яль ная 
па лі ты ка вы со кіх 
тэх на ло гій

— Апош нім ча сам мож-

на чуць, як сфе ру вы со кіх 

тэх на ло гій не ка то рыя на-

зы ва юць «мыль най бур-

бал кай», — маў ляў, да сяг-

не сваёй столі і «лоп не». 

Якія, на ваш по гляд, перс-

пек ты вы ад кры ва юц ца пе-

рад ІT-сфе рай на най блі-

жэй шыя га ды?

— На ша кам па нія ў 
асноў ным пра цуе на пра ек-
тах унут ры кра і ны, але дзя-

ку ю чы ім пуль су Дэ крэ та № 8 
мы ўжо вый гра лі не каль кі 
тэн дэ раў па пра ек тах ліч-
ба ві за цыі бан каў за мя жой. 
Свет мя ня ец ца фан тас тыч-
на хутка. Ёсць дэ фі цыт на 
ліч ба выя сэр ві сы, і ён рас це 
та кі мі тэм па мі, што па ста-
ян ным апош нім ча сам за-
ста ец ца толь кі па ве лі чэн не 
па трэ бы ў но вых рас пра цоў-
ках. Сён ня мы пла цім аме-
ры кан скім і ін шым за меж-
ным пла цеж ным сіс тэ мам 
дзя сят кі міль ё наў до ла раў 
у год... А мо жам пла ціць у 
5—10 ра зоў менш. Вось і 
ад каз, на вош та на шы бе-
ла рус кія ін тэ ле кту аль ныя 
ра шэн ні.

— Ва ша кам па нія на ліч-

вае звыш ча ты рох сот няў 

су пра цоў ні каў. Аца ні це, 

ка лі лас ка, кад ра вую сі ту а-

 цыю ў сфе ры. Не ка то рыя

кам па ніі вы му ша ныя пры-

цяг ваць за меж ных спе цы я -

ліс таў — а як у вас? Які

ў кам па ніі па ды ход да кад-

ра вай па лі ты кі: пры ма е це 

на ра бо ту ма ла дых спе-

цы я ліс таў, ву чы це са мі 

ці «пе ра куп ля е це» пра фе-

сі я на лаў?

— Кам па нія LWO — на ша, 
бе ла рус кая. У яе бе ла рус кія 
ка ра ні і, па коль кі асноў ныя 
на шы спа жыў цы — унут ры 
кра і ны, то і пла цяць нам па 

ўнут ра ных рас цэн ках. Мы 
рых ту ем кад ры, шу ка ем 
пра фе сі я на лаў... Ад нак ёсць 
кан ку рэнт нае ася род дзе, 
ёсць цяж кас ці, ка лі пра цу-
еш на ўнут ра ным рын ку. Але 
мы ра зу ме ем: ка лі не мы, 
то хто? Пры гэ тым пра па-
 ган ду ем ся мей ныя каш тоў-
нас ці, прэ мі ру ем лю дзей 
за вя сел ле, за на ра джэн не 
дзі ця ці. Сён ня мы пра во-
дзім са цы яль ную па лі ты ку, 
да ём бес пра цэнт ныя па зы кі 
ў руб лях на 3—5 га доў, каб 
ІT-спе цы я ліс ты за ста ва лі ся 
ў кра і не.

— А які на огул, на ваш 

по гляд, уз ро вень на шай 

аду ка цыі ў ІT-сфе ры? 

Пра гра мы ў ВНУ па ста-

ян на адап ту юц ца, але ці 

да стат ко ва? Па спя ва ем 

за раз віц цём у га лі не або 

да во дзіц ца да вуч ваць спе-

цы я ліс таў на мес цах?

— Шмат хто ка жа, што 
на шы аду ка цый ныя пра-
гра мы не да стат ко выя, што 
іх па тра бу ец ца да пра цоў-
ваць, змя няць. І мы, вя до ма ж, 
шмат у чым «за» гэ тыя пра-
па но вы. Вось толь кі я ка тэ-
га рыч на су праць мер ка ван-
ня, што ў нас усё дрэн на, сіс-
 тэ ма аду ка цыі бла гая і  так
да лей. Гэ та прос та ня праў-
да. Па ляп шаць яе мож на і 
вель мі трэ ба, вар та змя няць, 

але ж заў сё ды і ўсю ды, хоць 
на ват у Анг ліі, сту дэнт пас ля 
ВНУ не га то вы да рэ аль най 
ра бо ты. Для гэ та га ёсць роз-
на га ро ду прак ты кі, сіс тэ мы, 
ёсць ін стру мен ты на ву чан-
ня ўнут ры прад пры ем стваў. 
Гэ та ве лі зар ная пра ца, і 
кож ная з кра ін яе ро біць 
па-свой му, а ка лі бе ла рус-
кая сіс тэ ма аду ка цыі бу дзе 
ўдас ка на ле на, — гэ та толь кі 
лепш для ўсіх нас.

І тут не вар та ка заць, што 
ай ціш ні кі — гэ та вы бра ныя. 
Не, яны звы чай ныя, якія 
прос та пра цу юць, як і ўсе 
гра ма дзя не кра і ны... І хо-
чуць быць леп шымі, хо чуць 
быць па трэб нымі і за па тра-
ба ва ныя перш за ўсё ў ся бе 
на Ра дзі ме.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пра гра міс ты за ра бо тай.

Аб мер ка ван не пра гра мы.

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.

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».


