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ДЗВЕ НА ГІ ЭКА НО МІ КІ
— Кі рыл Ва лян ці на віч, рас ка-

жы це, у чым агуль ная ідэя кні гі.
— Сі ту а цыя, якая скла ла ся ў эка-

но мі цы, вы му шае пе ра гле дзець фі-
нан са выя тра ты дзяр жа вы. Ужо не-
каль кі га доў рост на ша га ва ла во га 
пра дук ту за па воль ва ец ца. І па ча ло ся 
гэ та яшчэ да кры зі су, які ад бы ва ец ца 
за раз у Ра сіі, яшчэ да па дзен ня су-
свет ных цэн на наф ту. На рошч ван не 
дзярж ін вес ты цый у Бе ла ру сі ўжо не 
заў сё ды па вя ліч вае ва ла вы ўнут ра ны 
пра дукт, але па вя ліч вае цэ ны. У вы-
ні ку ў нас ніз кі ВУП і вы со кая ін фля-
цыя, а гэ та — асноў ныя па каз чы кі, па 
якіх мы вы мя ра ем тэм пе ра ту ру це ла 
ў эка но мі цы. Каб вый сці на боль-
шую ўстой лі васць, трэ ба па чы наць 
эка но міць: тра ціць менш і толь кі на 
тыя кі рун кі, якія да юць вы нік. Гэ та — 
агуль ны па ды ход.

У су вя зі з тым, што ў на шай кра і-
не доў гі час бы ла ін фля цыя, вы рас лі 
пра цэнт ныя стаў кі па крэ ды тах, і крэ-
ды ты ста лі не пад' ём ны мі. Пры гэ тым 
коль касць гро шай унут ры кра і ны аб-
ме жа ва ная, а ка лі мы бу дзем дру ка-
ваць ку пю ры, то цэ ны бу дуць рас ці і 
да лей. Ві да воч на, што срод кі трэ ба 
пры цяг ваць звон ку, але знеш няя па-
зы ка на ша так са ма да стат ко ва ўжо 
вя лі кая. Вось ча му ўзнік ла не аб ход-
насць не як ся бе аб ме жа ваць.

У на шай эка но мі цы вя лі кая част ка 
дзяр жаў на га сек та ру, у ім за дзей ні-
ча на пры клад на па ло ва на шай пра-
цоў най сі лы — на прад пры ем ствах і 
ў бюд жэт най сфе ры. Дру гая част ка 
эка но мі кі — пры ват ны сек тар. Ка лі 
мы пад трым лі ва ем ад ну част ку, дру-
гая гро шай не да атры моў вае і вы жы-
вае са ма. А пер шая, якую ўвесь час 
пад сіл коў ва юць, пры вы кае і вы строй-
вае свае ад но сі ны, біз нес, зы хо дзя чы 
з та го, што ёй усё ад но да па мо гуць. 
Гэ та ска жае сты му лы і раз бэшч вае. 
Ця пер трэ ба аку рат на, каб не на шко-
дзіць, пе ра хо дзіць на ды е ту, каб дзяр-
жаў ны сек тар змог функ цы я на ваць 
на роў ных з пры ват ным.

— Каб на ву чыў ся «ха дзіць» без 
мы ліц?

— Каб не трэ ба бы ло за ру ку ва-
дзіць, увесь час пад трым лі ваць.

ІЛЬГО ТЫ — 
ДЗЕ ЛЯ ШТУРШ КА

— Што ты чыц ца рэ фар ма ван ня 
бюд жэ ту, то са цы яль ная сфе ра па-
ра ней ша му па він на за ста вац ца ў 
пры яры тэ це бюд жэт ных вы дат каў. У 
кні зе вы зна ча юц ца клю ча выя кроп кі 
і па каз чы кі, на пад ста ве якіх трэ ба 
да ваць гро шы. Ка лі мы раз ві ва ем 
ме ды цы ну, аду ка цыю, на ву ку, куль-
ту ру, то па він ны мець праз рыс тыя 
і зра зу ме лыя па каз чы кі — пад што 
да юц ца гро шы.

Раз гля да ец ца бюд жэт і з пунк ту 
гле джан ня да хо даў. Мі ніс тэр ства па 

па дат ках — гэ та не кар ны ор ган, а 
аб слу гоў ва ю чы, які па ві нен прад стаў-
ляць зра зу ме лыя і прос тыя па слу гі, 
для па дат ка пла цель шчы ка прак тыч-
на не ад чу валь ныя. Яны па він ны пра-
да стаў ляц ца дыс тан цый на, каб я на-
ват не ба чыў пад атко ва га ін спек та ра: 
мне смс прый шла, я ўвёў звесткі праз 
элект рон ную сіс тэ му, гро шы спі са лі ся 
з май го ра хун ку і ўсё.

— Але сіс тэ ма па він на быць і 
та кой, каб у гра ма дзя ні на не бы-
ло спа ку сы па збег нуць па дат ка-
аб кла дан ня.

— Як пра ві ла, лю дзі імк нуц ца 
па сту паць пры стой на. І па дат ка пла-
цель шчы кі так са ма. Ад нак, ка лі пры 
апла це па дат каў уз ні ка юць цяж кас ці, 
та ды сіс тэ ма са ма пад штур хоў вае 
ча ла ве ка па во дзіць ся бе не пры стой-
на, і та ды не вя до ма яшчэ: хто ка го 
па ві нен ка раць. Ка лі ўсё праз рыс та, 
хут ка і зра зу ме ла ў па слу зе, якую 
мне аказ вае пад атко вая ін спек цыя, 
я апла ціў па да ткі і за да во ле ны.

Яшчэ адзін ак цэнт у кні зе зроб-
ле ны на тое, што пад атко выя льго-
ты па він ны быць га лі но вы мі, яны не 
па він ны быць ін ды ві ду аль ны мі, для 
асоб ных прад пры ем стваў. Ка лі кра-
і на раз ві вае ней кі від дзей нас ці, на-
прык лад, вы твор часць пэў на га ві ду 
аў та ма бі ляў, зна чыць лю бы пры ват-
нік, за меж нік, дзяр жаў ная кам па нія, 
ка лі яны вы раб ля юць гэ ты від аў та-
ма бі ляў, усе яны мо гуць атры маць 
ільго ту, не за леж на ад наз вы: МАЗ, 
Geely, Opel або нех та яшчэ.

— Да рэ чы, пра пад атко выя 
льго ты. Вы ка ры стан не іх для Пар-
ка вы со кіх тэх на ло гій да зво лі ла 
са праў ды раз віць гэ ту га лі ну ў 
нас, але ў ва шай кні зе по гляд на 
ІT-сфе ру не каль кі скеп тыч ны.

— Ка лі льго та дае ста ноў чы вы нік, 
яе не вар та кра наць. Да вай це спа-
чат ку ад ме нім ільго ты, якія не да юць 
ні я ка га вы ні ку, або ма юць ад моў ны. 
У вы пад ку з ПВТ вы нік ві да воч ны, 
хоць скла да на аца ніць: ён аб умоў-
ле ны льго тай або тым, што ІT-га лі на 
рас це сёння ва ўсім све це? Тое, што 
вы на зва лі скеп тыч ным по гля дам, 
бы ло зго дай з дум кай, пра чы та най у 
бія гра фіч най кні зе пра Іла на Мас ка 
(які вы раб ляе элект ра ма біль Tesla). 
Там на пі са на, што мно гія за раз на-
кі роў ва юць гро шы ў ІT-сфе ру, хоць 
мож на бы ло б на кі роў ваць на тое, 
што маг чы ма па ма цаць ру ка мі, на-
прык лад, на вы на ход ніц тва між га-
лак тыч ных кас міч ных ка раб лёў. ІT — 
су мніў ны пра грэс, што ў вы ні ку? По-
сцім фа та гра фіі, лай ка ем на ві ны з 
жыц ця бы лых ад на клас ні каў...

— Губ ля ем час.
— Хоць маг лі б ства рыць неш-

та та кое, што пры нес ла б рэ аль ны 
эфект.

РО ЛЯ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА
— У кні зе так са ма па ды ма юц-

ца пы тан ні пен сій най рэ фор мы і 
ЖКГ.

— Мы за ха ва лі са вец кую ма дэль 
пен сій най сіс тэ мы, ад нак за апош-
нія 25 га доў дэ ма гра фіч ная струк-
ту ра ў кра і не змя ні ла ся і пра цяг вае 
змя няц ца. Гэ ты аб' ек тыў ны пра цэс 
вы му шае пад строй ваць пад лю дзей 
і пен сій ную сіс тэ му.

Што ты чыц ца жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі, то, на жаль, мы не 

пры вык лі са праў ды эка но міць ва ду, 
свят ло, не ад чу ва ем, што пла цім за 
гэ та. Але за гэ та ўсё роў на пла ціць 
дзяр жа ва. Ча ла ве ку трэ ба ра зу мець, 
што ён жы ве ў гэ тай дзяр жа ве і бяс-
плат на ні чо га не бы вае.

— У кні зе чыр во най ніт кай пра-
хо дзіць дум ка, што не дзяр жа ва 
па він на ацэнь ваць, на коль кі эфек-
тыў на вы дат ка ва ны бюд жэт ныя 
гро шы, на коль кі якас на ака за на 
дзяр жаў ная па слу га, а спа жыў цы 
гэ тай па слу гі. Але ці здоль ны ча-
ла век, хво ры на па ру шэн не аб ме-
ну рэ чы ваў, аца ніць пра пі са ную 
яму ды е ту, асаб лі ва па куль вы ні-
каў ён не ба чыць, але псі ха ла гіч на 
па ку туе ад аб ме жа ван няў?

— Зразумела, спат рэ біц ца час на 
тое, каб на ву чыц ца гэ та ра біць. Па-
чы наць трэ ба з мяс цо ва га ўзроў ню і 
па сту по ва рас ці да рэс пуб лі кан ска-
га. Ка лі я пла чу ў мяс цо вы бюд жэт 
па да так, то ха чу ве даць, якім чы нам 
мяс цо выя ўла ды гэ ты мі гра шы ма 
рас па ра дзі лі ся, што яны зра бі лі для 
за да валь нен ня ма іх па трэб. Ка лі на 
гэ тыя гро шы па бу да ва на но вая да-
ро га, то ха чу ве даць, на коль кі гэ та 
паў плы ва ла на ава рый насць, якая ад 
гэ тай да ро гі ка рысць ма ёй мяс цо вас-
ці. Ка лі ўла ды вы ра ша юць па тра ціць 
гэ тыя гро шы так, а не інакш, яны па-
він ны ўліч ваць мер ка ван не спа жыў-
ца сва іх па слуг.

У вы ні ку ча ла век па ві нен асэн са-
ваць, што дзяр жаў ны бюд жэт — гэ та 
яго гро шы.

— А ме ха нізм які?
— Са цы я ла гіч ныя апы тан ні. На-

прык лад, Мі ніс тэр ства транс пар ту 
прад стаў ляе транс парт ныя па слу гі. 
А на сель ніц тва не за да во ле на якас-
цю па слуг. Каб пра гэ та да ве дац ца, 
не аб ход ны пэў ны дыя лог.

— У свой час су тык ну ла ся з 
тым, што да бі рац ца з сы нам-пер-
ша клас ні кам у най блі жэй шую ад 
до му бе ла рус ка моў ную гім на-
зію вель мі ня зруч на. Пы тан не са 
школь ным аў то бу сам, ня гле дзя чы 
на тое, што гім на зія збі ра ла дзя-
цей з уся го мік ра ра ё на, вы ра шыць 
не ўда ло ся. Прый шло ся цал кам 
па клас ці ся на ся бе: ву чыц ца на 
кі роў цу і куп ляць ма шы ну.

— Ка лі мы ка жам пра ней кі кан-
крэт ны вы па дак, то па він на быць 
ад рас ная да па мо га — на прык лад, 
тым сем' ям, якія не ў ста не да во зіць 
дзя цей са ма стой на. Але ка лі, умоў на 
ка жу чы, ста іць ка тэдж ны па сё лак з 
трох уз роў не вы мі да ма мі, у два рах 
якіх па тры ма шы ны, то па тра ба-
ваць спе цы яль на для та ко га па сёл ка 
школь ны аў то бус — не пра віль на.

— Якая ро ля СМІ у тым, каб 
на сель ніц тва за ня ло больш ак-
тыў ную па зі цыю ў ад но сі нах да 
раз мер ка ван ня дзяр жаў ных вы-
дат каў?

— У кні зе пры ве дзе ны прык лад 
ня мец ка га эка на міс та Люд ві га Эр-

хар да, які што ты дзень вы сту паў з 
ра дыё зва ро та мі да на сель ніц тва 
Гер ма ніі і па тра ба ваў ад сва іх пад-
на ча ле ных, каб яны так са ма ез дзі лі 
ў ка ман дзі роў кі і тлу ма чы лі, на вош та 
пра вод зяц ца рэ фор мы. Ка лі гэ та не 
ра біць, то не аб ход ныя ме ра пры ем-
ствы бу дуць для гра мад ства не ча ка-
ны мі і яно іх не пад тры мае.

УВА ХО ДЖАН НЕ 
Ў СУ СВЕТ НУЮ 
СІС ТЭ МУ КА АР ДЫ НАТ

— Як на ра дзі ла ся ідэя кні гі?
— Спа чат ку быў ар ты кул. Ён быў 

апуб лі ка ва ны год та му ў «Бел орус-
ском экономическом жур на ле». На-
зы ваў ся: «Струк тур ныя эка на міч ныя 
рэ фор мы: не аб ход насць для Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь і за меж ны во пыт». З гэ-
та га ар ты ку ла вы рас ла пер шая част-
ка кні гі. Ас тат нія — з ра бот яшчэ 19 
ву чо ных, якія бра лі ўдзел у пры няц ці 
тых або ін шых дзяр жаў ных ра шэн-
няў, рых та ва лі для гэ та га ад па вед ныя 
да сле да ван ні і да ва лі пра фе сій ныя 
кан суль та цыі дзяр жаў ным ор га нам. 
Дак ла ды зай ма юць 2—3 ста рон кі, 
але за імі ста яць 200—300-ста рон ка-
выя да сле да ван ні. Та кія да сле да ван ні 
ляг лі ў якас ці раз ваг у гэ ту кні гу.

— Зна чыць, кні га пі са ла ся не 
за год?

— Ду маю, па не ка то рых на прам-
ках бы ла пра ве дзе на не менш, чым 
трох га до вая ра бо та.

— Рас ка жы це больш пад ра бяз-
на пра ін шых аў та раў «Фі нан са вай 
ды е ты».

— Пра фе сар Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та, 
док тар эка на міч ных на вук Та ма ра 
Са ро кі на на пі са ла част ку пра бюд-
жэт. Яна пры цяг ну ла спе цы я ліс таў 
з БДЭУ, На цы я наль най ака дэ міі на-
вук, якія так са ма пра ца ва лі над дру-
гім раз дзе лам кні гі.

Га лоў най ру ха ю чай сі лай па ства-
рэн ні трэ цяй част кі ста ла за гад чы ца 
ка фед ры па дат каў і па дат ка аб кла-
дан ня БДЭУ, док тар эка на міч ных 
на вук Але на Кі рэ е ва. Су пра цоў ні кі 
яе ка фед ры, дак та ран ты, кан ды да ты 
на вук так са ма ўдзель ні ча лі ў пад-
рых тоў цы гэ тай част кі.

Пы тан ні пад атко вай ам ніс тыі рас-
кры ты бе ла ру сам — пра фе са рам 
Ары зон ска га ўні вер сі тэ та Юры ем 
Цер лю ке ві чам і яго ка ман дай.

Пра рэ фар ма ван не фі нан саў са-

цы яль най сфе ры пі са лі прад стаў ні кі 
не дзяр жаў ных да след чых ін сты ту-
таў: Бе ла рус ка га эка на міч на га да-
след чыц ка-аду ка цый на га цэнт ра 
BEROC і Да след чыц ка га цэнт ра ІПМ. 
Па пен сій най рэ фор ме ёсць ці ка вая 
гла ва, пры све ча ная раз лі ку змен 
на шых дэ ма гра фіч ных шэ ра гаў да 
2100 го да. Для гэ та га вы ка рыс тоў-
ва ец ца спе цы яль ная ма дэль, якую 
рас пра ца ва ла так са ма на ша су ай-
чын ні ца — пра фе сар з Вя лі ка бры та-
ніі Ка ця ры на Лі сян ко ва. Гэ ту ма дэль 
вы ка рыс тоў ваў урад Шат лан дыі.

Асаб лі васць кні гі ў тым, што на яе 
ста рон ках прад стаў ле ны ву чо ныя, 
якія гля дзяць на на шу эка но мі ку з 
роз ных ба коў: з бе ла рус кай зям лі і 
з-за мя жы, іх по гля ды пры гэтм су-
па да юць, ды ўво гу ле, на ву ка — рэч 
уні вер саль ная і каш тоў нас ці ўні вер-
саль ныя, і па ды хо ды.

— Ад нак, спе цы фі ка ў бе ла-
рус кай эка но мі кі ёсць. Вы пі ша це, 
што яна — у ак тыў най ро лі дзяр-
жа вы.

— Так, і ў су вя зі з гэ тым уз ні кае 
не аб ход насць па вы шаць кам пе тэн-
цыю тых дзяр жаў ных слу жа чых, якія 
пры ма юць ра шэн ні. На ша эка но мі ка 
ад кры тая і па ло ва яе — дзяр жаў ная. 
А за мя жой эка но мі ка на 95% пры-
ват ная. Мы кан ку ры ру ем з пры ват-
ным ка пі та лам, з ін шы мі кра і на мі, і 
каб не прай граць, трэ ба чы таць ад-
ноль ка выя кніж кі і раз маў ляць на ад-
ной мо ве. Каб су праць ста яць, трэ ба 
быць у ад ной сіс тэ ме ка ар ды нат.

— Рэ ак цыя на кні гу ўжо ёсць?
— Кні га да стат ко ва вя лі кая (460 

ста ро нак), ду маю, яе па куль яшчэ чы-
та юць. У пер шыя дні про да жу вы ку пі-
лі амаль увесь ты раж (за раз да дру-
коў ва ем). Нех та мо жа па ду маць, што 
гэ та ней кае па ве дам лен не пра тое, як 
мы бу дзем ця пер жыць. На са мрэч, гэ-
та прос та ма тэ ры ял для раз ваг.

— Ад нак жа, ёсць і на дзея, што 
пас ля раз ваг мо гуць па чац ца дзе-
ян ні.

— Не ка то рыя кі рун кі ўжо вы кон-
ва юц ца. Мін фі нам па чы нае вы ка рыс-
тоў вац ца бюд жэ та ван не, ары ен та ва-
нае на вы нік. На гэ та мно гія кра і ны 
пе ра хо дзі лі па 3—5 га доў. Яшчэ ў 
2015 го дзе бы лі лік ві да ва ны мно гія 
льго ты па па дат ках. Ра зам з тым, 
пен сій ная рэ фор ма за раз яшчэ толь-
кі аб мяр коў ва ец ца з гра мад ствам, 
хоць з пунк ту гле джан ня раз лі каў, 
пы тан не ві да воч нае. Змест кні гі зна-
хо дзіц ца на сты ку та го, што ўжо ро-
біц ца, і та го, ча го па куль ня ма.

— Якія ва шы пра гно зы на конт 
бе ла рус кай эка но мі кі?

— Ка лі пра даў жаць ана ло гію, пры-
ве дзе ную ў за га лоў ку кні гі, то ка лі па-
цы ент не са дзіц ца на ды е ту, хва ро ба 
мо жа пра грэ сі ра ваць. Ды е та да па мо-
жа нам пе ра жыць скла да ныя ча сы: са-
брац ца з сі ла мі і азда ра віц ца. Ідэа льна 
бы ло б як ма га даў жэй яе пры трым-
лі вац ца. Ка лі пра віль нае хар ча ван не 
і зда ро вы лад жыц ця ўва хо дзяць у 
звыч ку, та ды ча ла век жы ве даў жэй, 
хва рэе ра дзей, больш гро шай вы дат-
коў вае на аду ка цыю, больш за раб ляе, 
больш ува гі на дае сям'і і ў вы ні ку ста-
но віц ца больш шчас лі вы.

— Ці ня ма не бяс пе кі ад ва рот на-
га эфек ту ад ды е ты?

— Ёсць ста ры анек дот пра тое, як 
се ля нін ву чыў ка ня га ла даць і амаль 
на ву чыў, але конь здох. Гэ та не пра 
наш вы па дак, бо раз мо ва не пра га-
ла дан не, а пра ра цы я наль нае хар-
ча ван не: ку ды на кі роў ваць гро шы. 
Гро шы ёсць.

— Для ка го кні га на пі са на?
— Яна раз лі ча на на дзярж слу жа-

чых, якія пры ма юць ра шэн ні, пра-
пра цоў ва юць іх. Але не ка то рыя част-
кі, ду маю, бу дуць мно гім ці ка выя. 
Ста ра лі ся на пі саць яе да ступ най 
мо ваю, у жан ры біз нес-лі та ра ту ры 
нон-фікшн. Ды і ца на ў яе атры ма-
ла ся до сыць дэ ма кра тыч ная.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
medvedeva@zviazda.by

РА ЦЫ Я НАЛЬ НАЕ ХАР ЧА ВАН НЕ 
ДЛЯ ЭКА НО МІ КІ

«Ця пер трэ ба аку рат на, 
каб не на шко дзіць, 
пе ра хо дзіць на ды е ту, 
каб дзяр жаў ны сек тар змог 
функ цы я на ваць на роў ных 
з пры ват ным».

«Нех та мо жа па ду маць, 
што гэ та ней кае 
па ве дам лен не пра тое, 
як мы бу дзем ця пер жыць. 
На са мрэч, гэ та прос та 
ма тэ ры ял для раз ваг».

У 20-х чыс лах сту дзе ня на па лі цах кні гар няў з'я ві ла ся кні га пад наз-
вай «Фі нан са вая ды е та: рэ фор мы дзяр жаў ных фі нан саў Бе ла ру сі». 
З'я ві ла ся і ад ра зу знік ла. Не ка то рыя лю дзі па кі да лі ў кра мах свае 
кан такт ныя тэ ле фо ны з на дзе яй на да дат ко вы ты раж. Пра кні гу, 
яшчэ да яе вы ха ду ў Вы да вец кім до ме «Звяз да», гаварылі эка на міс-
ты і дзяр жаў ныя дзея чы са ма га вы со ка га ран гу. Та кая вя до масць 
за га дзя тлу ма чыц ца і ўдзе лам у яе ства рэн ні 20 ву чо ных, і за ці каў-
ле нас цю дзяр жаў ных ор га наў і між на род ных ар га ні за цый. Вы пуск 
ад быў ся па за ка зе і пры фі нан са вай пад трым цы ПРА АН у Бе ла ру сі 
і Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі на шай кра і ны. Але най больш, на пэў на, 
кні гу ча ка лі з прычыны вост рай за па тра ба ва нас ці на шай эка но мі кі 
ў тэр мі но вых дзе ян нях па яе вы ва дзе на больш зда ро вы рэ жым. Мы 
су стрэ лі ся з на ву ко вым рэ дак та рам, скла даль ні кам і су аў та рам кні-
гі — док та рам эка на міч ных на вук, па моч ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па эка но мі цы Кі ры лам РУ ДЫМ.
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