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ДРУ ГОЕ ДЫ ХАН НЕ 
АР ШАН ШЧЫ НЫ

Ужо больш за год Ар шан скі ра ён зна хо дзіц ца пад 

піль най ува гай Прэ зі дэн та і ўра да кра і ны. У пы тан ні 

«пе ра за груз кі» рэ гі ё на сён ня ўдзель ні ча юць мно гія 

ве дам ствы і мі ніс тэр ствы. 

Пры чым пра ца вя дзец ца 

комп лекс на: аб наў ля юць 

ра ён на ўсіх уз роў нях са цы-

яль на-эка на міч ных кі рун каў. 

Ча ка ец ца, што ўвесь эфект 

пра цы з рэ гі ё нам бу дзе 

ві даць ужо ў 2020 го дзе. 

Пер шы на мес нік стар шы ні 

Ар шан ска га рай вы кан ка ма 

Сяр гей ПАЦ пад ра бяз на рас-

ка заў, што сёння адбываец-

ца ў раёне.

— Сяр гей Мі ка ла е віч, якая ра бо та пра ве дзе на ў пра-

мыс ло вым сек та ры ра ё на за год і якія тут перс пек ты-

вы?

— У пра гра ме раз віц ця ра ё на мы рас пра ца ва лі па кож-
ным прад пры ем стве біз нес-пла ны, якія ўжо ўхва ле ны на ўсіх 
уз роў нях. Па не ка то рых з іх да 2020 го да ўключ на, па не ка-
то рых — на пе ры яд да 2022 і 2025 га доў. Ха чу пад крэс ліць, 
што да кож на га прад пры ем ства мы па ды хо дзім ін ды ві ду-
аль на. У нас 33 буй ныя і ся рэд нія пра мпрадп ры ем ствы, якія 
фар мі ру юць асноў ныя аб' ёмы вы твор час ці.

На прык лад, на Ар шан скім іль но кам бі на це ў 2017 го дзе мы 
за вяр шы лі дру гі этап ма дэр ні за цыі фаб ры кі па пе ра пра цоў цы 
доў га га льно ва лак на. За раз да 2020 го да за пла на ва ны трэ ці 
этап — ма дэр ні за цыя фаб ры кі па пе ра пра цоў цы ка рот ка га 
ва лак на. Акра мя та го, мы ба чым, што не аб ход на раз ві ваць 
швей ную фаб ры ку на ба зе кам бі на та. 

На на шым ін стру мен таль ным за вод зе, які доў гі час зна хо-
дзіў ся ў скла да ным ста но ві шчы, су мес на з Мі ніс тэр ствам пра-
мыс ло вас ці мы збі ра ем ся рэа лі за ваць пра ект па ма дэр ні за цыі. 
Акра мя та го, на ін стру мен таль ным за вод зе мы за раз зай ма-
ем ся пы тан ня мі па ства рэн ні дрэ ва ап ра цоў чых ін стру мен таў. 
А гэ тая ні ша ў нас ця пер прак тыч на ні кім не за ня тая.

На за вод зе «Лег маш» так са ма за пла на ва ны шэ раг ін вес-
ты цый ных пра ек таў. На яго пло шчы ў 2019 го дзе пач не пра-
ца ваць но вая вы твор часць бяс шво вых сталь ных ба ло наў. Мы 
пла ну ем ства рыць там больш за 40 ра бо чых мес цаў. З чэр ве ня 
ўжо па він ны пры сту піць да бу даў ні ча-ман таж ных ра бот. 

Так са ма па на шым ма лоч ным кам бі на це мы пра во дзім 
пад рых тоў чую ра бо ту і сё ле та збі ра ем ся рэа лі за ваць пра ект 
з удзе лам кам па ніі «Са вуш кін пра дукт». Ця пер для на ша га 
парт нё ра мы вы бу доў ва ем ла гіс ты ку з улі кам іх экс парт ных 
па трэб. Ча ка ец ца, што пра ект бу дзе рэа лі за ва ны да кан ца 
2019 го да.

— У ра ё не вя дзец ца ра бо та над асаб лі вай эка на міч най 

зо най «Брэ мі на-Ор ша», якую мно гія сён ня па раў ноў-

ва юць з бе ла рус ка-кі тай скім пар кам «Вя лі кі ка мень». 

Вя до ма, што ёй ці ка вяц ца на шы ін дый скія парт нё ры. 

Рас ка жы це, на якім эта пе гэ ты пра ект?

— Так, з 2015 го да ў нас рэа лі зу ец ца пра ект у рам ках 
ука за Прэ зі дэн та аб ства рэн ні муль ты ма даль на га пра мыс-
ло ва-ла гіс тыч на га комп лек су «Брэ мі на-Ор ша». Ле тась мы 
па ча лі бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты і да кан ца 2018-га ўвя-
дзём яго пер шую чар гу. У цэ лым жа раз віц цё ла гіс ты кі ў 
нас за пла на ва на ўключ на па 2023 год. За раз на тэ ры то рыі 
бу ду ча га ла гіс тыч на га цэнт ра вя дзец ца ра бо та па ўзвя дзен ні 
склад скіх па мяш кан няў. Зна хо дзіц ца ён у ра ё не га рад ско га 
па сёл ка Бал ба са ва, што пад Ор шай.

Мы ра зу ме ем, што на сва ёй тэ ры то рыі па він ны за дзей-
ні чаць усе маг чы мыя ві ды транс пар ту: авія цыю, чы гун ку і 
аў та ма біль ныя да ро гі. Так, мы ўжо па ча лі бу даў ніц тва да ро-
гі — ка ля 13 км ад тра сы М1 да ла гіс тыч на га комп лек су. Да 
кан ца 2019 го да мы яе за вер шым. Чы гун ку так са ма пад вя-
дзём блі жэй да ла гіс тыч на га цэнт ра, што бу дзе не скла да на, 
бо яна за раз пра хо дзіць да во лі бліз ка ад яго. Уз лёт на-па са-
дач ная па ла са аэ ра дро ма «Бал ба са ва» за раз зна хо дзіц ца ў 
ра бо чым ста не. Ад нак мы пра вя дзём яе ма дэр ні за цыю, каб 
мож на бы ло зруч на пры маць гру зы.

У перс пек ты ве пла ну ем ства рыць на тэ ры то рыі ла гіс-
тыч на га цэнт ра буй ны ап то вы ры нак, на кшталт зна ка мі та га 
«Чар кі заў ска га». 

Тут так са ма бу дзе функ цы я на ваць ад мыс ло вая эка на міч-
ная зо на, якая бу дзе па доб ная на тую, што зра бі лі ў су мес ным 
Бе ла рус ка-кі тай скім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень». 
Пры гэ тым у «Брэ мі на-Ор ша» пер ша па чат ко ва мы бу дзем 
ары ен та вац ца на за пра шэн не ін дый скіх кам па ній. Шэ раг ін-
дый скіх прад пры ем стваў ужо за ці каў ле ны ва ўва хо джан ні ў 
склад пра мыс ло ва га пар ка. Мы раз ліч ва ем у пер шую чар гу 
на пры ход вы со ка тэх на ла гіч на га біз не су.

— Як ідуць спра вы з пад трым кай ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва ў Ар шан скім ра ё не?

— У нас ёсць не каль кі на прам каў пад трым кі ма ло га біз не су. 
На прык лад, сён ня пра цуе Ар шан скі фі лі ял ін ку ба та ра ма ло га 
прад пры маль ніц тва. Пра цу ю чы ў рам ках біз нес-ін ку ба та ра 
прад пры маль ні кі мо гуць атрым лі ваць пло шчу з маг чы мас цю 
не пла ціць за яе арэн ду на пра ця гу трох га доў. Так са ма там 
ар га ні зоў ва юць аду ка цый ныя трэ нін гі, се мі на ры. Па рог ува-
хо ду до сыць прос ты: прый сці мо жа лю бы ах вот ны.

У най блі жэй шы час бу дзе ство ра ны яшчэ адзін ін ку ба тар 
у го ра дзе-спа да рож ні ку Ба ра ні на пло шчах прад пры ем ства 
«Тэх ні ка су вя зі», які дасць маг чы масць ад крыць свой біз-
нес усім іні цы я тыў ным ма ла дым лю дзям. Мы вы зна чы лі ся 
па раз віц ці гэ та га на прам ку і ця пер па этап на бу дзем яго 
рэа лі зоў ваць.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Фар мі ра ван не эфек тыў най рэ гі я-

наль най па лі ты кі як фак тар устой-

лі ва га эка на міч на га рос ту — на 

та кую тэ му ў мі ну лую пят ні цу ў 

Ашмян скім і Аст ра вец кім ра ё нах 

прай шло чар го вае па ся джэн не 

Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры Са-

ве це Рэс пуб лі кі.

У па ся джэн ні, якое ўзна ча ліў стар-

шы ня верх няй па ла ты пар ла мен та 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, пры ня лі ўдзел 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі ты цы 

і мясцовым самакіраванні Аляк сандр 

ПА ПКОЎ, стар шы ня Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 
прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў эка но мі кі, 
сель скай гас па дар кі, фі нан саў, пра цы 
і са цы яль най аба ро ны, стар шы ні Са ве-
таў дэ пу та таў Гро дзен скай і Брэсц кай 
аб лас цей.

У Ашмя нах удзель ні кі па ся джэн ня 
азна ё мі лі ся з па тэн цы я лам ра ё на на 
вы ста ве-прэ зен та цыі. Асноў ная ўва га 
тут удзя ля ец ца ін вес ты цый най дзей-
нас ці. Шэ раг пра ек таў ужо за вер ша ны. 
Ся род іх — бу даў ніц тва гас ці ніц, ганд-
лё вых цэнт раў, пры да рож ных ка фэ, 
ла гіс тыч на га цэнт ра і ін шае. Прай шлі 
ма дэр ні за цыю сы ра роб ны за вод і мя-
са кам бі нат, што да зво лі ла па вя лі чыць 
экс парт пра дук цыі. Тут так са ма пла-
ну ец ца рэа лі за ваць не каль кі буй ных 
ін вест пра ек таў па па шы рэн ні ма гут нас-
цяў прад пры ем стваў.

Доб рыя на пра цоў кі ў Ашмян скім 
ра ё не мае ту рыс тыч ная сфе ра, якая 
раз ві ва ец ца, дзя ку ю чы клас тар на му 
па ды хо ду, а так са ма рэа лі за цыі шэ-
ра гу мяс цо вых іні цы я тыў і куль тур ных 
пра ек таў. Ёсць рэ зерв у пры цяг нен ні 
дзе ла вых ко лаў і раз віц ці прад пры-
маль ніц тва, а так са ма ства рэн ні но вых 
пра цоў ных мес цаў.

Пы тан не аб гэ тым паў ста ла свое ча-
со ва, бо ў кра і не не аб ход на да 2025 го-
да па вы сіць ва ла вы ўнут ра ны пра дукт 
(ВУП) да па ме ру ў 100 млрд до ла раў у 
эк ві ва лен це. Дзя ку ю чы гэ та му ўзро вень 
жыц ця на сель ніц тва пач не рас ці і бу дзе 
вы шэй за ся рэд ні. Але для гэ та га не аб-
ход на пры клас ці на ма ган ні, га лоў ным 
чы нам на рэ гі я наль ным уз роў ні: пры цяг-
нен нем ін вес ты цый, ства рэн нем но вых 
іна ва цый ных прад пры ем стваў з но вы мі 
пра цоў ны мі мес ца мі і гэ так да лей.

— Сва іх ін вес ты цый не да стат ко-
ва, та му трэ ба пры цяг ваць пра мыя 

за меж ныя. Усе ін вес ты цый ныя пра-
ек ты па він ны быць іна ва цый ны мі па 
сва ёй сут нас ці: нель га ўвесь час вы-
хо дзіць на су свет ныя рын кі з ад ны-
мі і ты мі ж та ва ра мі, — пад крэс ліў 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Што да ты чыц ца ра бо ты мяс цо вых 
Са ве таў, стар шы ня верх няй па ла ты 
пар ла мен та ўпэў не ны, што ў іх да стат-
ко ва паў на моц тваў, каб пры маць ра-
шэн ні, бо яны ма юць асноў ны ін стру-
мент — за цвяр джа юць бюд жэт.

— Сён ня трэ ба шу каць но выя ме-
ха ніз мы, каб рэ гі ё ны бы лі за ці каў-
ле ны ў да дат ко вых срод ках. І та кую 
маг чы масць дае ме на ві та ства рэн не 
эфек тыў ных пра цоў ных мес цаў. Гэ та 
ад на з кры ніц па паў нен ня мяс цо вых 
бюд жэ таў: па да ход ны па да так, па да-
так на пры бы так, — пад крэс ліў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

У Аст раў цы асноў ная ўва га ўдзя-
ля ла ся са цы яль най інф ра струк ту ры. 
Го рад атам шчы каў ня спын на рас це, 
толь кі на бу даў ніц тве Бе ла рус кай АЭС 
пра цуе ка ля пяці ты сяч ча ла век. Пла-
ну ец ца, што да 2025 го да тут бу дуць 
жыць да 22 ты сяч ча ла век, што ў два 
ра зы больш, чым цяпер. Та му ра зам 
з бу даў ніц твам жыл ля тут уз вод зяц-
ца шко лы, дзі ця чыя сад кі, ганд лё выя 
і спар тыў ныя аб' ек ты. У мік ра ра ё не 
бу ду ец ца буй ная баль ні ца, якая бу дзе 
аб слу гоў ваць і па цы ен таў з су сед ніх 
ра ё наў.

Удзель ні кі па ся джэн ня на ве да лі так-
са ма бу даў ні чую пля цоў ку АЭС і ву чэб-
ны цэнтр, дзе ад люст роў ва ец ца ўвесь 
пра цэс ра бо ты стан цыі. Тут пра хо дзяць 
пад рых тоў ку спе цы я ліс ты, што бу дуць 

пра ца ваць на «атам цы», пер шы блок 
якой па ві нен ус ту піць у дзе ян не ў кан-
цы 2019 го да.

Атам ная стан цыя — са мы буй ны 
пра ект рэ гі ё на, ад зна чыў стар шы ня 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 
Краў цоў. Ра зам з тым у воб лас ці рэа лі-
зу юц ца і ін шыя знач ныя ін вестп ра ек ты: 
ідзе рэ кан струк цыя аў та ма гіст ра лі М6, 
дзей ні чае шэ раг па спя хо вых прад пры-
ем стваў з за меж ным ка пі та лам. Пла ну-
ец ца бу даў ніц тва яшчэ ад на го азот на га 
за во да.

На пры кан цы Мі ха іл Мяс ні ко віч ад-
зна чыў, што Са вет Рэс пуб лі кі пла нуе 
пад рых та ваць пра па но вы па ўдас ка-
наль ван ні рэ гі я наль най па лі ты кі:

— Мы ства ры лі ра бо чую гру пу, якая 
зай ма ец ца вы ву чэн нем і рас пра цоў кай 
кан крэт ных да ру чэн няў па ад мі ніст ра-
цый на-тэ ры та ры яль ных пы тан нях і 
рэ гі я наль най па лі ты цы. Мы пла ну ем у 
най блі жэй шы год пад рых та ваць дак-
лад з пра па но ва мі па ўдас ка наль ван ні 
рэ гі я наль най па лі ты кі.

Да рэ чы, фар мат ме ра пры ем ства 
быў азна ча ны як се мі нар-ву чо ба, пад-
час якой удзель ні кі маг лі вы каз ваць 
свае пра па но вы і пунк ты гле джан ня 
па аб мяр коў ва е мых пы тан нях. Па пя-
рэд ні ўжо прай шоў у Слаў га ра дзе, што 
на Ма гі лёў шчы не, на ступ ны за пла на-
ва ны ў Ба ры са ве, удзел у ім пры муць 
кі раў ні кі прад стаў ні чай ула ды Мінск ага 
і Ві цеб ска га рэ гі ё наў.

Больш пад ра бяз на аб пы тан нях, 
якія бы лі раз гле джа ны на па се джан ні 
Са ве та, чы тай це ў на ступ ным ну ма ры 
«МС».

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ска рыс таць 
рэ гі я наль ны па тэн цы ял

Аб гэ тым жур на ліс там за явіў кі раў нік прад стаў ніц-

тва Су свет на га бан ка ў Бе ла ру сі Алекс КРЭ МЕР пе-

рад па чат кам су стрэ чы з дэ пу та та мі Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

У кра са ві ку Су свет ны банк па леп шыў пра гноз па рос це 
бе ла рус кай эка но мі кі ў 2018—2020 га дах, ад нак у кан цы мая 
Алекс Крэ мер рас ка заў, што ба іц ца паў та рэн ня ў Бе ла ру сі 
эка на міч на га кры зі су. З чым звя за ны пе ра гляд па зі цый — аб 
гэ тым жур на ліс ты па ці ка ві лі ся ў спе цы я ліс та.

«Гэ та прос та свед чыць аб доб рых і не вель мі доб рых 
на ві нах ад нос на раз віц ця мак ра эка на міч най сі ту а цыі ў краі -
не», — за явіў Алекс Крэ мер.

На яго дум ку, бе ла рус кая эка но мі ка ад наў ля ец ца, рэ цэ сія 
за вяр шы ла ся, мак ра эка на міч ная сі ту а цыя па сту по ва на бі-
рае свае тэм пы і па ляп ша ец ца. У асноў ным гэ та звя за на з 
ад наў лен нем эка но мі кі ў Ра сіі, па вы шэн нем су свет ных цэн 
на сы ра він ныя та ва ры. Не та кая доб рая на ві на на ступ ная: 
уз ро вень знеш ня га доў гу Бе ла ру сі на да во лі вы со кім уз роў ні 
і на ват рас це.

«Та му наш пра гноз тэм паў рос ту скла дае не больш за 
3 %, і мы ма ла ве рым у тое, што яны [тэм пы] змо гуць быць 
хут чэй шыя, чым тыя, што на зі ра лі ся да 2009 го да, — пад-
крэс ліў кі раў нік прад стаў ніц тва Су свет на га бан ка ў Бе ла ру-
сі. — Для гэ та га не аб ход на па вы шаць пра дук цый насць, што 
ў сваю чар гу звя за на з раз ня во лен нем пры ват на га біз не су, 
па вы шэн нем пры ват ных ін вес ты цый».

Алекс Крэ мер на га даў, што за раз гру па Су свет на га бан-
ка пры сту пае да рэа лі за цыі пя ці га до вой ра мач най стра тэ гіі 
парт нёр ства з Бе ла рус сю. Мэ та ж су стрэ чы, якая прай шла ў 
Па ла це прад стаў ні коў, — вы зна чыць, якім чы нам ана лі тыч-
ная пра ца гру пы Су свет на га бан ка ў га лі не мак ра эка но мі кі і 
ін вес ты цый мо жа быць ка рыс ная для дэ пу та таў.

Як ад зна чыў стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы Ула дзі слаў 

ШЧЭ ПАЎ, у пла нах іс нуе шэ раг за ко на пра ек таў, звя за ных 
з дзей нас цю Су свет на га бан ка, — у аду ка цыі, са цы яль най 
сфе ры. «На прык лад, Ко дэкс аб аду ка цыі — ён аб мяр коў-
ва ец ца ў Па ла це прад стаў ні коў. Нам, вя до ма, ці ка выя тыя 
на ве лы, якія пра па ну юц ца Су свет ным бан кам», — ска заў 
Ула дзі слаў Шчэ паў.

Па вод ле яго слоў, для про філь най ка мі сіі па эка на міч-
най па лі ты цы комп лекс нае да сле да ван не, пра ве дзе нае 
Су свет ным бан кам, з'яў ля ец ца фун да мен таль най пра цай, 
дзе ад люст ра ва на экс перт ная ацэн ка апош ніх тэн дэн цый 
у роз ных га лі нах эка но мі кі Бе ла ру сі. «Я ду маю, мы на ват 
рас пра цу ем план агуль най дзей нас ці, план пра вя дзен ня 
ме ра пры ем стваў, — да даў дэ пу тат. — Тым больш у най блі-
жэй шы час бу дзем аб мяр коў ваць за ка на даў ства ў га лі не 
ін вес ты цый, пры ва ты за цыі, бу дзем за пра шаць прад стаў-
ні коў гру пы Су свет на га бан ка для пра вя дзен ня су мес ных 
ме ра пры ем стваў».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



БЕЗ ЛІШ НІХ СЛОЎ
Для па ска рэн ня тэм паў эка на міч на га рос ту трэ ба па вы шаць пра дук цый насць

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  
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