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На дум ку стар шы ні Бе ла рус ка га вы-

твор ча-ганд лё ва га кан цэр на ляс ной, 

дрэ ва ап ра цоў чай і цэ лю лоз на-па пя-

ро вай пра дук цыі Юрыя НА ЗА РА ВА, 

дзя ку ю чы ма дэр ні за цыі ай чын ныя 

прад пры ем ствы дрэ ва ап ра цоў кі па-

вы сі лі сваю кан ку рэн та здоль насць. 

Акра мя та го дзяр жаў ныя ін вес ты цыі 

ў сфе ру да зво лі лі за ха ваць пра цоў-

ныя ка лек ты вы, ства рыць но выя пра-

цоў ныя мес цы, за бяс пе чыць вы пуск 

шы ро кай лі ней кі якас най пра дук цыі. 

Так са ма Юрый На за раў ад зна чыў, 

што дзя ку ю чы ін вес ты цы ям у га лі ну, 

сты му лю ец ца і раз віц цё пры ват най 

іні цы я ты вы ў кра і не.

Вы дат кі апраўд ва юць ся бе
«Дзя ку ю чы ма дэр ні за цыі прад пры ем ствы 

па вя лі чы лі аб' ёмы вы твор час ці, па шы ры лі 

асар ты мент вы пус ка е май пра дук цыі, знач на 

па вы сі лі экс парт ны і ім парт аза мя шчаль ны 

па тэн цы ял. Ка лі 2014 і 2015 га ды ў цэ лым 

для га лі ны ад зна ча лі ся як най больш скла-

да ныя, у пер шую чар гу ў су вя зі з сі ту а цы яй 

на рын ках збы ту, то ўжо 2016 год мож на на-

зваць го дам уз ды му і ўстой лі вай ста ноў чай 

ды на мі кі. А 2017 год яшчэ больш ума ца ваў 

па зі цыі прад пры ем стваў», — рас тлу ма чыў 

Юрый На за раў. Па вод ле яго слоў, ад ной з 

за дач ма дэр ні за цыі прад пры ем стваў кан цэр-

на вы зна чаў ся вы пуск ім парт аза мя шчаль-

най пра дук цыі. У гэ тым кі рун ку сён ня вы ра-

ша ец ца вя лі кі пласт пы тан няў. «У пер шым 

паў год дзі сё ле та прад пры ем ства мі кан цэр на 

вы раб ле на ім парт аза мя шчаль най пра дук цыі 

на 196,24 млн до ла раў, што да ана ла гіч на-

га пе ры я ду ле тась скла ла 152,3%. Умоў ная 

эка но мія ва лют ных срод каў за кошт па стаў кі 

на ўнут ра ны ры нак — 51,64 млн до ла раў. 

Вы пуск пра дук цыі ажыц цяў ляў ся па 35 та-

вар ных па зі цы ях. Гэ та та ва ры, якія ра ней вы-

раб ля лі ся ў кра і не ў не да стат ко вай коль кас ці 

аль бо не вы пус ка лі ся на огул», — рас тлу ма-

чыў экс перт. Да та кой ка тэ го рыі сён ня мож-

на ад нес ці драў ня на ва лак ніс тыя і драў ня на-

струж ка выя плі ты, фа не ру, не ка то рыя ві ды 

па пе ры і кар до ну. «Ма дэр ні за цыя пры нес ла 

знач ны эка на міч ны эфект. Аб' ём вы твор час-

ці ў цэ лым па прад пры ем ствах кан цэр на з 

2006 па 2016 год па вя лі чыў ся ў 7,8 ра за — 

з 51 млн руб лёў да 406 млн», — пад крэс ліў 

Юрый На за раў.

Па вы ша юць аб' ём экс пар ту 
на но вых рын ках

Га во ра чы пра тэм пы рос ту экс пар ту, 

спе цы я ліст ад зна чае, што за сем ме ся цаў 

2017 го да прад пры ем ствы кан цэр на экс-

пар та ва лі пра дук цыі на 222,3 млн до ла раў, 

што на 44,1% больш за ана ла гіч ны пе ры яд 

ле тась. Асноў ны мі рын ка мі збы ту за гэ ты 

час ста лі Ра сія (82 млн до ла раў), Поль шча — 

(41,4 млн до ла раў), Літ ва — (16,1 млн до ла-

раў), Укра і на (14,8 млн до ла раў), Ка зах стан 

(12,7 млн до ла раў), Азер бай джан — (7,8 млн 

до ла раў), Гер ма нія — (5,4 млн до ла раў), Лат-

вія — (4 млн до ла раў), Венг рыя — (3,9 млн до-

ла раў). Уся го прад пры ем ствы кан цэр на экс-

пар ту юць пра дук цыю ў 59 кра ін. Асноў ны мі 

экс парт ны мі та вар ны мі па зі цы я мі за сем ме-

ся цаў сё ле та бы лі пра дук цыя дрэ ва ап ра цоў кі 

(ДСП, ДВП, фа не ра, пі ла ма тэ ры я лы, мэб-

ля) — 81,9% агуль на га экс пар ту, па пя ро ва-

кар дон ная пра дук цыя — 18,1%.

«Ра бо та па ды вер сі фі ка цыі экс пар ту пры-

нес ла свой плён. Прад пры ем ствы кан цэр на 

ў 2016 го дзе вый шлі на рын кі 12 но вых кра ін. 

Геа гра фія экс пар ту па поў ні ла ся та кі мі дзяр жа-

ва мі як Банг ла дэш, Бах рэйн, Ка ме рун, Ке нія, 

ПАР, Шры-Лан ка, Ма ро ка, ААЭ, Ал ба нія, Ірак, 

Із ра іль і Люк сем бург. У цэ лым до ля кра ін да-

лё ка га за меж жа ў аб' ёме экс пар ту за 2016 год 

скла ла 42,6%. За сем ме ся цаў сё ле та гэ ты 

па каз чык вы рас да 44,2%. У 2017 го дзе пра-

доў жа на ра бо та па ды вер сі фі ка цыі экс пар ту. 

Прад пры ем ствы да да лі ў спі сы знеш не эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва і та кія кра і ны як Бра зі-

лія, Іар да нія, Ка на да, Кі тай, Ман го лія, Сі рыя. 

У гэ тым го дзе на но выя перс пек тыў ныя рын кі 

экс пар та ва на пра дук цыі на су му 6,44 млн до-

ла раў», — удак лад ніў Юрый На за раў.

Глы бі ня пе ра пра цоў кі 
вы ра шае

На коль кі паў плы ва ла ма дэр ні за цыя на 

якасць пра цы тра ды цый ных прад пры ем-

стваў, мож на вы зна чыць так са ма і па глы-

бі ні пе ра пра цоў кі драў ні ны. На прык лад, 

у скан ды наў скіх кра і нах яна пе ра вы шае 

90%. Ка жу чы пра на шу кра і ну, спе цы я ліст 

ад зна чыў, што ў 2006 го дзе апра цоў чыя 

прад пры ем ствы спа жы ва лі 5,2 млн куб. м 

драў ні ны, у 2016 го дзе — ужо ў 2 ра зы 

больш. «Пры чым вя лі кая част ка гэ тай сы-

ра ві ны пай шла ў глы бо кую пе ра пра цоў ку: 

на вы твор часць драў ня ных пліт, фа не ры, 

цэ лю ло зы, дзвя рэй, вок наў, бу даў ні чых 

кан струк цый. Глы бі ня пе ра пра цоў кі з 38,5% 

у 2006 го дзе па вя лі чы ла ся да 80% у 2016-м. 

У перс пек ты ве, ка лі за пра цу юць но выя цэ-

лю лоз на-па пя ро выя за во ды, глы бі ня пе ра-

пра цоў кі пе ра вы сіць 90%», — рас тлу ма-

чыў спе цы я ліст. Па вод ле яго слоў, драў ні-

на ста ла вы ка рыс тоў вац ца знач на больш 

эфек тыў на. «Мож на пра даць 1,65 куб. м 

драў ні ны за 21,5 до ла ра, а мож на вы ра біць 

з гэ та га аб' ёму драў ні ны 1 куб. м плі ты ДСП 

і пра даць, атры маў шы ад 90 да 120 до ла-

раў. Яшчэ боль шы эфект бу дзе пры вы-

твор час ці цэ лю ло зы і мэб лі», — рас ка заў 

Юрый На за раў.

Ні ша для пры ват ні каў?
Да рэ чы, ка жу чы пра мэб лю, экс перт так-

са ма пад крэс ліў, што для да лей ша га раз віц-

ця ім парт аза мя шчэн ня на яе вы твор часць 

якраз і бу дуць ары ен та вац ца ў на шай краі -

не. «Па тэн цы я лу для раз віц ця мэб ле ва га 

біз не су ў нас у кра і не да стат ко ва. Увод у 

экс плу а та цыю ма дэр ні за ва ных дрэ ва ап ра-

цоў чых комп лек саў знач на па шы рыў маг-

чы мас ці вы твор цаў мэб лі. За кошт ай чын-

ных ма тэ ры я лаў — драў ня ных пліт (ДСП, 

МДФ) — мэб ле выя прад пры ем ствы па ча лі 

вы пус каць эка на міч ную і за па тра ба ва ную 

на рын ку мэб лю», — пад крэс ліў спе цы я ліст. 

Юрый На за раў так са ма ад зна чыў, што ў 

кра і не ство ра ны ўмо вы і для раз віц ця пры-

ват ных не вя лі кіх мэб ле вых кам па ній, якія, 

да рэ чы, ця пер аб' яд ноў ва юц ца ў Аса цы я-

цыю прад пры ем стваў мэб ле вай і дрэ ва ап-

ра цоў чай пра мыс ло вас ці. «Гэ та аб' яд нан не 

з'яў ля ец ца на шым парт нё рам, мы ра зам 

пра цу ем над раз віц цём дзяр жаў на-пры ват-

на га парт нёр ства і сты му ля ван нем біз нес-

ак тыў нас ці ў мэб ле вай і дрэ ва ап ра цоў чай 

вы твор час цях», — рас тлу ма чыў экс перт. 

Так са ма, па вод ле яго слоў, за апош нія тры 

га ды коль касць вы твор цаў мэб лі ў кра і не 

па вя лі чы ла ся ўдвая і сён ня ўжо пе ра вы шае 

600 суб' ек таў гас па да ран ня.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сё ле та пад «дру гі хлеб» ся ля нам вы дзе лі лі па трыц-
цаць со так ура джай най зям лі не да лё ка ад вёс кі. Ка-
паць буль бу на пад мо гу баць кам пры еха лі дзе ці з га-
ра доў і сва я кі з ін шых вё сак. Цэ лыя ся мей ныя дэ сан ты 
за поў ні лі по ле і на зайз драсць плён на па пра ца ва лі на 
вы нік — за па сы на ўсю зі му. Буль ба сё ле та ўра дзі ла 
доб ра — не менш чым па 150 мя хоў з кож на га ўчаст-
ка. На по лі за Во ляй ка па лі на сва іх дзя лян ках буль бу 
і жы ха ры су сед ніх вё сак — Ка ра сёў і Ма лоч каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК anatol@zviazda.by, фо та аў та ра.

буль бы ўво любуль бы ўво лю
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ВЯС НА ДЛЯ ДРЭ ВА АП РА ЦОЎ КІ?
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