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інвестиційно-інноваційного розвитку вантажного залізничного транспорту Республіки 
Білорусь (оновлення рухомого складу, інвестиції в інформаційні технології, розвиток 
нецінової системи регулювання, створення холдингової структури тощо). 
  

Лисица Е.С., Ковшар Е. А. Инвестиционно-инновационное развитие 
железнодорожного транспорта Республики Беларусь. В статье автором рассмотрены 
основные направления инвестиционно-инновационного развития грузового 
железнодорожного транспорта Республики Беларусь (обновление подвижного состава, 
инвестиции в информационные технологии, развитие неценовой системы регулирования, 
создание холдинговой структуры и др.). 
 
 Lisitsa K.S., Kovshar E.А. Investments and innovations in the railway system of 
Republic of Belarus. The author reviewed main directions of innovations and investments 
development of the freight  railway transport of Belarus (rolling stock renewal, information 
technology investments, non-price regulation development, formation of holding structure, etc.) 
 
 Постановка проблемы. Во второй половине ХХ в.  конкурентный механизм стал 
испытывать влияние процессов, соединивших в себе последствия глобализации, 
реиндустриализации, «новой экономики». Это требует повышения 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта, адаптации его к рыночным 
условиям, совершенствования структуры управления и улучшение технического 
оснащения железных дорог самым современным оборудованием, на основе новейших 
технологий. В результате конкуренция приобретает глобальный характер и ее 
интенсивность повышается. Это обостряет проблемы внутренней и внешней 
национальной конкурентоспособности, которая в современных условиях строится на 
усилении инвестиционно-инновационной деятельности. 
 Анализ последних исследований. Среди белорусских ученых анализом 
инновационного развития занимаются такие ученые как Нехорошева Л.П., Шмарловская 
Г.А.,  Бондарь А.В.,  Быков А.А.,  а вопросами инвестиционного развития –  Петрушкевич 
Е.Н., Мазоль С.И., Ярошевич В.И. и др. 
 Целью статьи является с учетом мировых тенденций анализ основных 
инструментов инвестиционно-инновационного развития железнодорожного транспорта 
Республики Беларусь. 
                                                
  © Лисица Е.С., 2011 
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 Изложение основного материала.  В Республике Беларусь предполагается 
повышение уровня конкурентоспособности на основе модернизации экономики, которая 
строится на основе развития человеческого потенциала и инноваций. При этом на 
предприятии эффективность инновационной деятельности определяется наличием 
отлаженной системы инвестирования, кредитования, налогообложения. 
 Инновационная политика Белорусской железной дороги позволяет успешно 
внедрять и развивать передовые методы работы в различных областях хозяйственной 
деятельности. Важной составляющей эффективности работы железнодорожников 
является полноценное информационное обеспечение (автоматизированная 
микропроцессорная система диспетчерской централизации «НЕМАН», Система 
автоматической идентификации подвижного состава (САИПС), Региональная система 
интегрированной обработки маршрута машиниста (РС ИОММ), Система автоматизации 
подготовки и оформления документации грузовой коммерческой отчетности (САПОД), 
Автоматизированная система контроля безопасности движения (АС КБД)). 
 Для стимулирования инновационного развития в большей степени используются 
экономические методы, такие как предоставление налоговых льгот, долгосрочных 
низкопроцентных государственных займов, государственных гарантий правительства в 
погашении кредитов, контроль над ценообразованием на транспорте (таблица 1).  
Таблица 1 – Инструменты государственного регулирования ГО «Белорусская железная 
дорога» 
Наименование  Содержание  

Освобождение от НДС услуг по перевозке пассажиров в пригородных 
перевозках 
НДС по ставке 0% при экспортируемых транспортных услугах 

НДС 
 

Освобождение от НДС предприятий ГО «БЖД» по реализации на 
территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление населения 

Земельный налог Освобождение земельных участков, занятых железнодорожными путями 
(включая земельное полотно, верхнее строение пути, искусственные 
сооружения) и полоса отвода 

Гарантии 
правительства  

Гарантии правительства в погашении кредитов перед ОАО 
«Белагропромбанк», АСБ «Беларусбанк» и Экспортно-импортным 
банком Китая 

Персональная 
ответственность 

Целевое использование кредита и своевременное обеспечение 
выполнения обязательств перед Экспортно-импортным банком Китая 

Льготирование 
проезда 

Льготирование проезда железнодорожным транспортом в 
международном сообщении 

 Примечание – собственная разработка 
 С другой стороны, инновационное развитие железнодорожного транспорта 
строится на более динамично наращиваемом экспортном потенциале, ускорении процесса 
обновления подвижного состава и усовершенствовании системы управления перевозками. 

Для прекращения старения была разработана программа мероприятий по развитию 
ГО «БЖД» (рисунок 1). В программе инвестиционного развития ГО «БЖД» основными 
источниками финансирования являются собственные (амортизационный фонд, 
отчисления от прибыли, инновационный фонд) и заемные средства. При этом дефицит 
инвестиций в компании в 2009г. составлял 461 млрд бел. руб., а долги коммерческим 
банкам - 233 млрд бел. руб. [1]. Дальнейшее привлечение кредитных ресурсов может 
привести к неплатежеспособности. Таким образом, один из вариантов развития железной 
дороги в сложившихся условиях– это привлечение средств из государственного бюджета, 
поддержка правительства при получении кредитов (государственные гарантии, возврат 
правительством основного кредита, финансовые санкции за сверхнормативные простои 
вагонов), а также возмещение издержек государством при социальных перевозках. 
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Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 

 
 Также в  2011 г. ГО «БЖД» планирует начать строительство специального цеха для 
изготовления локомотивов на территории Лидского депо, а в 2012 г. - сборочного 
производства двухосных локомотивов, предназначенных для легкой маневровой работы. 
Доля экспорта и импорта отдельных видов транспортных услуг в ВВП Республики 
Беларусь имеет тенденцию к уменьшению. При этом к экспортоориентированным 
транспортным услугам следует отнести железнодорожный транспорт, доля которого в 
ВВП в 2008 г. составляла 1,45%. Импорт услуг во внутреннем потреблении в 2008г. 
занимал незначительную часть (0,16 – 0,7%). 
 Одним из направлений модернизации железнодорожного транспорта Республики 
Беларусь можно считать использование преимущественно неценовой системы 
государственного регулирования на национальном уровне регулирования, формирование 
взаимосвязанной институциональной структуры с выделением трех сегментов и 
построение холдинговой структуры (рисунок 2). 

Инфраструктурный сектор представляет собой контролируемую государством и 
частным сектором крупную корпоративную систему, которая обеспечивает высокую 
концентрацию и интеграцию капитала. Необходимый капитал поступает от 
инвестиционного сегмента и используется для преодоления кризисных явлений на основе 
сосредоточения ресурсного и научно-технического потенциалов.  

Частный сектор. К его сфере деятельности правомерно отнести следующее: 
- проектно-изыскательные услуги; 
- потребительский сервис (обеспечение питанием, спальными принадлежностями и 

др.); 
- доставку грузов и пассажиров; 
- комплекс транспортно-консалтинговых услуг; 
- владение и пользование подвижным составом. 
Выделение непосредственно такого перечня услуг связано с тем, что частный 

сектор обладает большей гибкостью и приспособляемостью к изменению рыночных 
условий, внедрению новых технологий. При этом государство не отказывается от 

Долговременный лизинговый договор на 5-7 лет 
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использования остающихся у него рычагов экономического влияния на развитие 
экономики. Учитывая специфику Республики Беларусь (наличие мощных ремонтных 
производственных мощностей, элементов командно-административной системы и др.), 
внедрение конкурентных отношений во вспомогательном обслуживании целесообразно 
только при условии сотрудничества частного сектора и государства, что будет 
способствовать оптимальному взаимодействию конкурентных и монопольных сил. 

 

 
Рисунок 2 - Модель функционирования институциональной структуры  на 

железнодорожном транспорте  
 

Примечание – собственная разработка 
 
Развитие инвестиционного сегмента необходимо при недостатке финансирования 

со стороны государства. С использованием механизма инвестиционного фонда у 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь появляется возможность 
государственной поддержки не только проектов строительства новых объектов, но и 
реконструкции существующих, находящихся в уставном капитале акционерных обществ.  

Совместное финансирование из государственных и частных источников может 
быть организовано в форме ГЧП. Основными причинами развития данного инструмента 
являются: повышение эффективности государственных расходов, привлечение 
дополнительных источников финансирования, распределение между участниками задач, 
возможностей и рисков. 

Таким образом, выделение вышеперечисленных сегментов и их взаимодействие 
позволит выделить убыточные сегменты, более оперативно управлять движением 
денежных средств и основных фондов, сделает более прозрачной систему уплаты налогов, 
снизит издержки, обеспечит устойчивое регулирование и функционирование 
железнодорожного транспорта, стабильные поступления в бюджет, равновесное 
распределение тарифно-ценовой нагрузки на потребителей. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь существует возможность 
создания холдинговых структур [3]. В условиях преобладания в стране государственной 
собственности на железнодорожном транспорте целесообразно создание 
государственного холдинга, в котором контрольный пакет акций будет принадлежать 
государству, а участниками выступят унитарные предприятия и приватизированные 
субъекты хозяйствования (акционерные общества), имеющие в имуществе долю 
государства. При этом стратегическим партнером в функционировании интегрированной 

Инфраструктурный 
 сектор 

Частный сектор 

Инвестиционный 
сектор 

Государственное 
регулирование 

Государственное 
регулирование 
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холдинговой структуры будет инвестиционный сегмент, сотрудничество с которым явится 
эффективным средством преодоления кризиса в инвестиционной сфере. В данных 
условиях создание инвестиционно-производственного базиса позволит  расширить 
собственную долю в оказываемых железнодорожных услугах на внутреннем и на 
внешнем рынках. 

Под интегрированной холдинговой структурой предполагается предприятие, в 
активы которого входят контрольные пакеты акций других предприятий независимо от 
организационно-правовой формы (перекрестное владение акциями). Материнская 
компания занимается: строительством и модернизацией железнодорожной 
инфраструктуры с использованием инвестиционного сегмента; управлением входящих в 
состав холдинга компаний; управлением его ликвидностью; координацией 
инвестиционных и инновационных проектов; внедрением и разработкой стандартов 
качества; подготовкой, в случае необходимости, приватизационного процесса 
предприятий.  

Построение новой холдинговой структуры целесообразно осуществить через 
дезинтеграцию. При этом основным принципом данного процесса является разделение 
видов деятельности с последующим объединением в новые организационные формы при 
сохранении системы регулирования на национальном уровне.  Выделяется так 
называемый сетевой компонент, который образует естественную монополию. Он остается 
под контролем государства, а другие структурообразующие элементы формируют 
внешнюю среду (рисунок 3).  

Основной целью предлагаемой модели является сохранение системообразующей 
сетевой структуры и обеспечение ее управляемости и единства при рыночной 
организации. С одной стороны, будет участвовать бизнес, ориентированный на прибыль, с 
другой стороны, - государство, ориентированное на создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития регионов, свободных экономических зон, 
транспортно-логистических центров и страны в целом.  

На национальном уровне неценовое регулирование железнодорожного транспорта 
включает: 

- улучшение качества предоставляемых услуг на основе мониторинга 
потребителей; 

- сотрудничество между инфраструктурной компанией и государством на основе 
многофункционального контракта, регулирующего права и обязанности сторон, 
механизмы государственного финансирования, покрытие предоставления социально-
значимых услуг, сотрудничество с частными инвесторами, и методология формирования 
тарифа на доступ; 

- развитие и вовлечение в процесс принятия решений неформальных институтов 
(профсоюзов, исследовательских институтов и др.); 

- формирование региональной системы развития и координации.  
Основной целью предлагаемой модели является сохранение системообразующей 

сетевой структуры и обеспечение ее управляемости и единства при рыночной 
организации. С одной стороны, будет участвовать бизнес, ориентированный на прибыль, с 
другой стороны, - государство, ориентированное на создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития регионов, свободных экономических зон, 
транспортно-логистических центров и страны в целом.  

На национальном уровне неценовое регулирование железнодорожного транспорта 
включает: 

- улучшение качества предоставляемых услуг на основе мониторинга 
потребителей; 

- сотрудничество между инфраструктурной компанией и государством на основе 
многофункционального контракта, регулирующего права и обязанности сторон, 
механизмы государственного финансирования, покрытие предоставления социально-
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значимых услуг, сотрудничество с частными инвесторами, и методология формирования 
тарифа на доступ; 

- развитие и вовлечение в процесс принятия решений неформальных институтов 
(профсоюзов, исследовательских институтов и др.); 

- формирование региональной системы развития и координации.  
 
 

Рисунок 3 – Взаимодействие структурных связей в интегрированном железнодорожном 
холдинге 

Примечание – собственная разработка 
 
Целесообразно выделять два направления системы регулирования между 

правительством и региональными властями («правительство-область» и «область-
правительство»).  

Для достижения единства в предлагаемой системе потребуются значительные 
усилия по изменению нормативных документов, регулирующих движение поездов, 
оптимизации принятой системы организации обмена информацией и стандартизации 
комплектации поездов [4, с. 11]. 

Таким образом, новая система регулирования железнодорожного транспорта 
строится на ценовом (установление транспортного тарифа) и неценовом регулировании. 
Неценовое регулирование основано на установлении стандартов качества услуги, внешней 
среды и развития. 

Под регулированием качества услуги понимается установление стандартов 
безопасности транспортного средства, надежности и гарантии выполнения транспортной 
услуги, включая до- и послеперевозочное обслуживание (стивидорские операции, 
квалификация персонала). 

Регулирование качества внешней среды предполагает регулирование на 
национальном и интеграционном уровнях обязательств по предотвращению загрязнения 
окружающей среды, перегрузки и устранение шумового эффекта, преодоление 
негативного воздействия на сопряженные отрасли, беспрепятственное пересечение 
границ, развитие единых стандартов лицензирования, стандартизации и сертификации. 
Для координации данного процесса целесообразно создание на интеграционном уровне 
единых стандартов охраны окружающей среды на железнодорожном транспорте. 

Регулирование качества развития предусматривает координацию и управление 
инвестиционным процессом на железнодорожном транспорте. Это позволит избежать 
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чрезмерного или недостаточного финансирования, рационально использовать 
инструменты международных финансовых организаций и наднациональных кредитных 
институтов, а также собственные средства.    
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Очередько О. О. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління 

розвитком підприємства. Досліджена інноваційна стратегія управління ефективним 
розвитком підприємства.  

 
Очередько Е. А. Инновационная стратегия как современный инструмент 

управления развитием предприятия. Исследована инновационная стратегия 
управления эффективным развитием предприятия.  

 
Ocheredko O.O. Innovative strategy as a modern management tool for enterprise 

development. Examined innovative strategy of enterprise effective development management.  
 
Постановка проблеми. Досягнення стратегічної мети інтеграції України до 

світового співтовариства та участі в сучасних інформаційно-технологічних потоках 
можливе за умов реалізації чіткого плану дій щодо підвищення рівня інноваційного 
розвитку шляхом комплексного поєднання ефективної державної інноваційної політики 
та створення інноваційної стратегії управління розвитком підприємств, спрямованої на 
активізацію інноваційної активності промислових підприємств та нарощування 
кількісного і якісного складу інноваційного потенціалу.  

                                                
  © Очередько О. О., 2011 


	Місце України в міжнародних рейтингах
	Місце України в міжнародних рейтингах
	Місце України в міжнародних рейтингах
	Місце України в міжнародних рейтингах



	УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
	УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
	УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
	Перспективи подальших розвідок. У подальшому необхідно виробити методики прогнозування інвестиційної активності в регіоні в залежності від зміни макроекономічної ситуації.
	Список використаних джерел:




	НАШІ АВТОРИ



