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Ш
матлікія дасле-
даванні інвесты-
цыйнага клімату 
ў Беларусі пака-
зваюць, што калі 
ў нашай краіне 

і існуюць неабходныя для яго 
паляпшэння інструменты і інсты-
туты, то толькі ў зародкавым стане. 
Таму нам яшчэ не скора ўдасца сфар-
мiраваць інстытуцыйнае асяроддзе, 
якое будзе стымуляваць інавацыі 
і адпавядаць ўзроўню высокатэхна-
лагічных краін. Акрамя таго, струк-
тура беларускай эканомікі характары-
зуецца нізкай доляй прадукцыі малых 
і сярэдніх прадпрыемстваў у валавым 
унутраным прадукце. Значная частка 
малога бізнесу застаецца «ў цені», 
не рэгіструецца і не плаціць падаткі. 
Адсутнасць належных сувязяў паміж 
навукай і вытворчасцю не дазваляе 
эфектыўна канкурыраваць у высо-
катэхналагічных галінах з адпавед-
ным узроўнем дабаўленнай вартасці. 
Паказчык выкарыстання навуковых 
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сформировать 

весомое  
суждение  

о будущем,  
нужен  

не столько  
метод прогно-

зирования, 
сколько полное 

понимание  
текущей  

ситуации.

Эрнст Шумахер



ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

32  |  №1 (179)  |  Январь 2018  |НАУКА И ИННОВАЦИИ h t t p : // i n n o s f e r a . by

КОНЦЕПЦИИ

дасягненняў у вытворчасці застаецца 
нізкім. У апошні час эканамічны рост 
усё часцей сутыкаецца з праблемамі 
транспартных сувязей і энергетыкі. 
Прынятыя за апошнія гады меры 
не прывялі да істотнага павелічэння 
інвестыцый у названыя сектары эка-
номікі. Як правіла, гэта тлумачыцца 
адсутнасцю інстытуцыйных умоў, 
якія б забяспечвалі празрыстасць 
выкарыстання і кантроль за належ-
ным расходаваннем сродкаў.

З мэтай вырашэння названых пра-
блем Урад Рэспублікі Беларусь пры-
мае меры, накіраваныя на далейшае 
ажыццяўленне інстытуцыйных пе-
раўтварэнняў і стымуляванне тэм-
паў эканамічнага росту. Неабходна 
тэрмінова распрацаваць выразныя 
і зразумелыя правілы, агульныя для 
ўсіх удзельнікаў, каб павысіць ў бела-
рускім грамадстве ўзровень даверу усіх 
суб’ектаў эканамічнай і палітычнай 
дзейнасці –  стварыць трывалую асно-
ву для ўстойлівага росту на доўгатэр-
міновую перспектыву. Падатковая 
палітыка павінна спрыяць павышэн-
ню канкурэнтаздольнасці і росту дзе-

лавой актыўнасці прадпрыем-
стваў, у тым ліку ка-

мерцыйных. 
Прапа-

ноўваецца знізіць ў сярэднетэрміновай 
перспектыве асноўную стаўку падат-
ку на дабаўленую вартасць, спрасціць 
працэдуры разлікаў і выплаты падат-
каў, упарадкаваць праверкі і справаз-
дачнасць.

Дзеля забеспячэння інавацыйнага 
развіцця неабходна фарміраваць ме-
ханізмы абароны правоў на інтэлек-
туальную ўласнасць, ажыццяўлення 
праектаў у высокатэхналагічных сфе-
рах эканомікі, падтрымкі экспарту 
беларускай прадукцыі з улікам прак-
тыкі краін –  членаў Сусветнай ган-
длёвай арганізацыі. Трэба акцэнта-
ваць рэгулюючую функцыю мытнай 
службы, а не фіскальную.

Асаблівая ўвага ў сярэднетэрмі-
новай перспектыве павінна быць на-
дадзена прыярытэтным нацыяналь-
ным праектам у сферы аховы здароўя, 
адукацыі, забеспячэння жыллём на-
сельніцтва, а таксама развіцця агра-
прамысловага комплексу. 

Найбольш перадавыя краіны 
робяць асноўны ўпор на адукацыю. 
На яе, як сведчыць даклад ЮНЕСКА 
«Global Education Digest», чалавецтва 
расходуе 2,5 трлн долараў у год, што 
адпавядае 4,4 % валавога ўнутранага 
прадукту свету [1].

Акрамя таго, павінны распра-
цоўвацца інструменты, накіраваныя 
на павышэнне эфектыўнасці пра-
грам у галіне сацыяльнай паліты-
кі і ўдасканаленне механізмаў пра-

дастаўлення сацыяльнай дапа-
могі. У сувязі з гэтым абавяз-

кова каардынаваць работу 
ўсіх органаў улады ў галі-

не сацыяльнай дапамогі 
пры рэалізацыі адпавед-

ных праграм, спрыяць 
павышэнню рэгіяналь-
най і між рэгіянальнай 
працоўнай мабільнасці.

Эканамічныя пе-
раўтварэнні ў Беларусі 
вылучылі глыбінныя 

сацыяльна-структурныя працэсы, 
звязаныя з якаснымі зменамі ў ад-
носінах уласнасці, улады, ва ўзроўні 
даходаў розных слаеў і груп насельні-
цтва. Гаворка перш за ўсё аб наёмных 
работніках і працуючых па найму.

Працягваюцца рэформы дзяр-
жаўнай службы і адміністрацыйныя, 
іх галоўная мэта –  рэгламентацыя 
і публічнасць дзейнасці органаў ула-
ды, скарачэнне іх залішніх функцый.

Каб узмацніць інавацыйную 
накіраванасць эканамічнага росту, 
патрабуецца павышэнне ролі наву-
ковых даследаванняў і распрацовак, 
ператварэнне навуковага патэнцыялу 
ў адзін з асноўных рэсурсаў устой-
лівага эканамічнага росту шляхам 
стварэння інавацыйнай сістэмы, фар-
міравання рынкаў інавацыйнага ка-
піталу і інфармацыйна-кансульта-
цыйных паслуг у інавацыйнай сферы, 
удасканалення нарматыўнай права-
вой асновы абароны правоў на інтэ-
лектуальную ўласнасць, кадравага за-
беспячэння інавацыйнай эканомікі. 
Трэба ствараць спрыяльныя ўмовы 
для ўкаранення ў вытворчасць пера-
давых тэхналогій, уключаючы ком-
плекснае і збалансаванае развіццё 
інавацыйнай інфраструктуры.

У мэтах эканамічнага прагрэсу 
рэгіёнаў неабходна перайсці ад ма-
лаэфектыўнага іх выраўноўвання 
да стварэння ўмоў, якія заахвоцяць 
рэгіянальныя суб’екты да мабіліза-
цыі наяўных рэсурсаў росту з улікам 
мясцовых асаблівасцей, стымулю юць 
іх далучэнне да інавацыйнага рэфар-
міравання краіны. Гэта павінна да-
сягацца шляхам павышэння эфек-
тыўнасці дзяржаўнага кіравання, 
заснавання працаздольных вытвор-
чых кластараў, удасканалення між-
бюджэтных адносін.

Для ліквідацыі абмежаванняў ін-
фраструктурнага і тэхналагічнага ха-
рактару неабходна мець належную 
транспартную інфраструктуру як ад-
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ну з найважнейшых умоў ўстойлівага 
развіцця, якое спрыяе росту тавара-
абароту, аб’ёмаў перадачы інфарма-
цыі, вытворчых магутнасцяў, змене 
архітэктонікі эканомікі.

Паспяхова гэтыя задачы мож-
на вырашыць толькі пры актыў-
ным удзе ле бізнесу. Здаровая, роў-
ная і добрасумленная канкурэнцыя 
і скарачэнне нярынкавага сектара 
будуць забяспечаны шляхам стварэн-
ня і ўдасканалення рынкавых інсты-
тутаў, развіцця малога прадпрымаль-
ніцтва. Пры агульным паляпшэнні 
прадпрымальніцкага клімату і на-
яўнасці эканамічных стымулаў для 
міжгаліновага ператоку капіталу з’я-
вяцца ўмовы для павышэння прываб-
насці перапрацоўчых галін прамыс-
ловасці і сферы паслуг.

Найважнейшыя напрамкі рэалі-
зацыі сярэднетэрміновай праграмы 
забеспячэння сацыяльна-эканаміч-
най бяспекі Беларусі –  развіццё ча-
лавечага капіталу і павышэнне якас-
ці жыцця, мадэрнізацыя адукацыі 
і аховы здароўя.

Рашэнне гэтых задач патрабуе 
пэўнай стратэгічнай канцэпцыі. На-
вуковая супольнасць у апошнія гады 
дэманструе плюралізм падобных кан-
цэпцый і стратэгій. Прааналізуем ас-
ноўныя з іх, якія ў агульным і цэлым 
ахопліваюць усе значныя навуковыя 
эканамічныя плыні, што сфарміра-
валіся на сённяшні дзень.

Урадавая канцэпцыя –  афіцый-
на выкладзена ў Праграме сацыяль-
на-эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь да 2020 г. і іншых афіцый-
ных дакументах. З’яўляецца працягам 
рэформаў, якія праводзяцца ў нашай 
краіне з моманту яе незалежнасці. 
Ва Урадзе за распрацоўку сярэднетэр-
міновых і доўгатэрміновых стратэгій 
непасрэдна адказвае Міністэртва эка-
номікі. Урадавую канцэпцыю называ-
юць стратэгіяй рынкавых рэформаў 

пры цэнтралізацыі дзяржаўнай 
улады, манетарнай стратэгіяй.

Спецыялісты вылучылі на-
ступныя ключавыя задачы эка-
намічных рэформаў на сярэд-
нетэрміновую перспектыву:
�� правядзенне адміністра-

цыйнай рэформы з мэтай 
павышэння эфектыўнасці 
дзяржаўнага кіравання;

�� пачатак рэформы бюджэтнай 
сферы з пераходам на сярэдне-
тэрміновае бюджэтнае плана-
ванне;

�� дыверсіфікаванне беларускай эка-
номікі ў напрамку пераадолення яе 
сыравіннай залежнасці;

�� павышэнне эфектыўнасці ахо-
вы здароўя, у тым ліку з мэтай 
стварэння мультыплікацыйнага 
рэзультату для развіцця іншых 
сектараў эканомікі;

�� завяршэнне перамоў аб далучэнні 
да Сусветнай гандлёвай арганіза-
цыі і прыняцце неабходных для гэ-
тага заканадаўчых актаў;

�� удасканаленне нарматыўна-пра-
вавой базы і рост прадукцыйнас-
ці функцыянавання фінансавых 
інстытутаў, працяг рэфарміра-
вання банкаўскай сістэмы;

�� удакладненне палітыкі па ад-
носінах да ЕС як аднаго з асноўных 
знешнеэканамічных партнёраў 
Беларусі;

�� захаванне дасягнутых поспехаў: 
у палітычнай сферы –  дэмакра-
тычнай сістэмы, у эканаміч-
най –  мадэлі падатковай сістэ-
мы, якая прадугледжвае нізкія па-
даткі пры плоскай шкале і мінімі-
зацыі ільгот.

Стратэгія фарміравання інфар-
мацыйна-індустрыяльнай эка-
номікі –  найбольш дакладна апісана 
ў манаграфіі «Стратэгічны адказ Расіі 
на выклікі новага стагоддзя», у якой 
усебакова разглядаюцца прынцыпо-

выя і канцэптуальныя 
падыходы да распрацоўкі 
напрамкаў доўгатэрміновага сацы-
яльна-эканамічнага развіцця Саюз-
най дзяржавы да 2025 г. [2].

У аснову пакладзены тры галоў-
ных ідэйных тэзы:
�� упэўненасць у неабходнасці ру-

ху дзяржавы да інфармацыйна- 
індустрыяльнага грамадства 
ў кантэксце сусветных глабалі-
зацыйных працэсаў;

�� прызнанне асобы і грамадства 
як найважнейшых мэтавых суб’ек-
таў развіцця;

�� зацвярджэнне стратэгічнай ролі 
дзяржавы як апорнай канструкцыі 
і лакаматыва, які забяспечвае рух 
краіны наперад.
Сутнасць гэтай стратэгіі зводзіц-

ца да арыентацыі на якасны рост ай-
чыннай вытворчасці, стварэнне ін-
фармацыйна-індустрыяльных тэх-
налогій на мясцовай прамысловай 
аснове з укараненнем іх у рэальны 
сектар эканомікі і экспарт на сусвет-
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ны рынак. Таксама трэба пераарыен-
таваць структуру эканомікі на выпуск 
канчатковых прадуктаў і значнае па-
велічэнне ў іх аб’ёме долі спажывец-
кіх тавараў і паслуг для насельніцтва 
краіны.

На думку распрацоўшчыкаў, 
стратэгія павінна ажыццяўляцца 
ў тры этапы.

Першы этап –  канцэнтрацыя 
намаганняў на пераадоленне кры-
зісу асноўнага і чалавечага капіта-
лу, стварэнне рэжыму найбольшага 
спрыяння развіццю высокатэхнала-
гічнага комплексу.

Другі этап –  завяршэнне працэ-
су ўласнай мадэрнізацыі; інавацыі 
ў машынабудаванні; стварэнне ўмоў 
для прагрэсу гуманітарных галін (на-
вукі, адукацыі).

Трэці этап –  паслабленне дзяр-
жаўнай падтрымкі, лібералізацыя 
эканомікі, зніжэнне мытных бар’е-
раў, скарачэнне дзяржаўных выдат-
каў у рэальным сектары эканомікі.

Канчатковая мэта –  наблізіцца 
па тэхналагічнаму і сацыяльнаму 
ўзроўню да лідэраў сусветнай эка-
номікі.

Канцэпцыя навукоўцаў пакуль 
не ўвасоблена ў дзяржаўнай паліты-
цы сацыяльна-эканамічнага развіц-
ця, але асобныя ідэі выкарыстоўва-
юцца. У дадзенай канцэпцыі стратэ-
гічнага развіцця вялікая ўвага нада-
ецца ролі дзяржавы ў інвестыцыях 
у рэальны сектар эканомікі. У цэлым 
можна казаць аб тым, што яна імк-
нецца да кэйнсіянскай мадэлі выха-
ду з крызісу.

Сацыяльная канцэпцыя стратэ-
гічнага кіравання. Адным з засна-
вальнікаў дадзенай канцэпцыі з’яўля-
ецца Д. С. Львоў [3], які сцвярджае, 
што найважнейшымі напрамкамі 
рэформаў павінны стаць:
�� рэальны клопат аб людзях з мэтай 

трансфармацыі негатыўнага ла-

ду сацыяльнага свету, які склаў-
ся ў свядомасці грамадзян, і пера-
накіраванне іх на творчую працу;

�� стварэнне і ўкараненне механіз-
маў грамадскага кантролю за вы-
кананнем уладай сваіх абавяза-
цельстваў;

�� аднаўленне інстытута ўласнасці;
�� павышэнне мінімальнай апла-

ты працы да гарантаванага 
пражытковага мінімуму і ўвогу-
ле забеспячэнне больш справядлівай 
сістэмы сацыяльных гарантый;

�� стварэнне сістэмы нацыянальнай 
маёмасці, з перспектывай фарміра-
вання фонду будучых пакаленняў 
і фонду нацыянальнага дывідэнду;

�� забяспечыць нармальны грашовы 
абарот за кошт строга накірава-
най крэдытнай эмісіі.

Стратэгія прасторавага развіцця 
акадэміка А. Г. Гранберга. Галоўная 
яе ідэя ў тым, што эканоміка дзяр-
жавы –  не монааб’ект, а шматрэгіа-
нальны арганізм, які функцыянуе 
на аснове вертыкальных (цэнтр –  рэ-
гіёны) і гарызантальных (міжрэгія-
нальных) узаемадзеянняў і ўваходзі-
ць у сістэму сусветных гаспадарчых 
сувязяў. Таму шлях дзяржавы –  гэта 
непазбежны і бесперапынны пошук 
адзін ства ў рэгіянальнай разнастай-
насці пры узмацненні ўплыву прац-
эсаў глабалізацыі [4].

У кантэксце дадзенай канцэпцыі 
тэрытарыяльнае развіццё павінна 
быць сістэмаўтваральнай канструк-
цыяй агульнай стратэгіі сацыяль-
на-эканамічнага прагрэсу краіны. 
Асноўныя палажэнні стратэгіі прас-
торавага развіцця:
�� падтрыманне неабходных тэры-

тарыяльных прапорцый у эка-
номіцы, недапушчэнне празмер-
най дыферэнцыяцыі рэгіёнаў па са-
цыяльна-эканамічнаму ўзроўню, іх 
гарманічнае эвалюцыяніраванне 
на аснове аптымальнай спецыялі-

зацыі; забеспячэнне эфектыўнага 
функцыянавання рынку, умаца-
ванне цэласнасці і бяспекі краіны;

�� укараненне праектаў пашырэн-
ня транскантынентальных ка-
мунікацый, якія праходзяць праз 
Беларусь (чыгуначныя, аўтама-
більныя і транскантынентальныя 
тэлекамунікацыйныя сістэмы);

�� сінтэз стратэгій рэгіёнаў, ма-
крарэгіёнаў і агульнанацыяналь-
най і падвядзенне пад іх прававой 
базы.
Гэтай жа канцэпцыі прытрым-

ліваецца навуковец П. В. Шынкарэн-
ка, які лічыць, што ў сучасных умо-
вах вялікае значэнне набывае распра-
цоўка стратэгічных праграм сацы-
яльна-эканамічнага развіцця буйных 
тэрыторый. Такі падыход дазваляе 
вызначыць арыенціры, якія дапа-
могуць рэгіёнам максімальна поўна 
скарыстаць свае перавагі [5].

Усе канцэпцыі прадугледжваюць 
розныя механізмы процідзеяння па-
грозам сацыяльна-эканамічнай бя-
спекі Рэспублікі Беларусь. Аб’яд-
ноўвае іх прыярытэтнае вылучэнне 
кірункаў развіцця краіны і спроба іх 
дэталёвай распрацоўкі. У сувязі з гэ-
тым ёсць надзея на тое, што такія на-
вукова абгрунтаваныя, дзейсныя, су-
часныя механізмы будуць створаны 
у бліжэйшай будучыні. 
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