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На пя рэ дад ні фо ру му ў аграр ным 
уні вер сі тэ це ў Гор ках ад бы ла ся 
Між на род ная на ву ко ва-прак тыч ная 
кан фе рэн цыя. Яе ўдзель ні кі — вя ду чыя 
на ву коў цы-аг ра рыі з Бе ла ру сі і Ра сіі, 
са юз ныя пар ла мен та рыі, прад стаў ні кі 
аграр на га біз не су і мяс цо вых ор га наў 
ула ды — аб мер ка ва лі і сфар му ля ва лі тры 
пры яры тэт ныя на прам кі раз віц ця АПК 
Са юз най дзяр жа вы.

Гэ та: фар мі ра ван не іна ва цый ных сіс тэм 
жы вё ла га доў лі і ства рэн не адзі ных се лек-
цый на-ге не тыч ных цэнт раў, рас пра цоў ка 
сіс тэ мы ма шын сель ска гас па дар ча га пры-
зна чэн ня і ўка ра нен не на іх асно ве су час-
ных рэ сур са- і энер га збе ра галь ных тэх на-
ло гій у АПК, па вы шэн не якас ці аграр най 
аду ка цыі і су мес ная пад рых тоў ка кад раў.

— Усё гэ та трэ ба, — лі чыць Аляк сандр 
Па пкоў, — каб пра ца ваць у аграр ным сек-
та ры на апя рэ джан не і іс ці ў на гу з ча сам, 
за бяс печ ва ю чы хар чо вую бяс пе ку Са юз-
най дзяр жа вы. Толь кі су мяс ціў шы на шы 

ін та рэ сы, вы пра ца ваў шы пра віль ныя і кан-
крэт ныя кі рун кі ра бо ты, мы мо жам ка заць 
пра тое, што мы — дзяр жа ва, што мы не 
ба ім ся ні я кіх ін шых санк цый.

Да рэ чы, сён ня ў бе ла рус кім АПК пра цуе 
55,4 ты ся чы кі ру ю чых ра бот ні каў і спе-
цыя  ліс таў, ці 94 % ад па трэ бы. Не ха пае 
3,6 ты ся чы ча ла век, што год вы бы вае 8 ты-
сяч ра бот ні каў, ці 14 %.

Уз ро вень ве даў су час най вы твор час ці 
кі раў ні коў і спе цы я ліс та ў не да стат ко вы. 
Вы шэй шую аду ка цыю ма юць 45,5 % ра-
бот ні каў. Акра мя та го, до ля асоб пен сій-
на га ўзрос ту скла дае 26 %.

Та кая ж сі ту а цыя і ў кад ра вым за бес-
пя чэн ні аграр най га лі ны Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі.

Пад рых тоў ку спе цы я ліс таў для га лі ны 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь ажыц цяў ля юць ча-
ты ры аграр ныя ВНУ і 28 ка ле джаў. У ар-
га ні за цыі АПК што год раз мяр коў ва ец ца 
ка ля 2 ты сяч спе цы я ліс таў з вы шэй шай і 
3,3 ты ся чы з ся рэд няй спе цы яль най аду-
ка цы яй.

Ся род га лоў ных кі рун-
каў раз віц ця сель скай гас-
па дар кі ў Са юз най дзяр жа-
ве стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра-
ван ні, член Ка мі сіі Пар-
ла менц ка га схо ду па пы-
тан нях эка ло гіі, пры ро-
да ка ры стан ня і лік ві да-
цыі на ступ стваў ава рый 
Аляк сандр ПА ПКОЎ (на 
фота) на зы вае «ліч ба ві за-
цыю» аграр на га сек та ра:

— Гэ та ства рэн не адзі-
ных се лек цый на-ге не тыч-
ных цэнт раў, ука ра нен не 
ў аграр ны сек тар ліч ба-
вай эка но мі кі і дак лад на га 
зем ля роб ства, па вы шэн не 
якас ці аграр най аду ка цыі 
кад раў, якія па він ны рэа лі-
зоў ваць гэ тыя кі рун кі.

Про філь ная ка мі сія 
Пар ла менц ка га Схо ду пра-
вя ла сур' ёз ную ра бо ту для 
кан крэ ты за цыі пры яры тэт-
ных кі рун каў у АПК. І гэ та 
да ло свой плён. Як лі чыць 
пар ла мен та рый, на рэш це 
з'я ві ла ся кан са лі да ва ная 
дум ка ўсіх струк тур і ве-
дам стваў:

— Гэ та, перш за ўсё, 
Па ста ян ны ка мі тэт Са юз-
най дзяр жа вы, які за няў 
ка ар ды ну ю чую па зі цыю ў 
рэа лі за цыі пра па на ва ных 
тэм, мі ніс тэр ствы сель скай 
гас па дар кі Ра сіі і Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, і дэ пу тац кі кор-
пус: се на та ры Ра сіі і чле ны 
Са ве та Рэс пуб лі кі. Пы тан ні, 
якія ста лі пры яры тэт ны мі ў 
на шай ра бо це, жыц цё ва 
важ ныя — ад іх за ле жыць 
на ша эка на міч ная і хар чо-
вая бяс пе ка. І мы ста вім 
пе рад са бой за да чу: не 
па зы чаць, а вы раб ляць і 
пра па ноў ваць, у тым лі-
ку, на знеш нія рын кі, свой 
пра дукт, — Аляк сандр 
Па пкоў за стаў ся за да во ле-
ны вы ні ка мі ма гі лёў ска га 
фо ру му.

Стар шы ня ка мі тэ та 
Са ве та Фе дэ ра цыі Ра сіі 
па аграр на-хар чо вай па-
лі ты цы і пры ро да ка ры-

стан ні Аляк сей МА Ё РАЎ 
гля дзіць у бу ду чы ню з ап-
ты міз мам. І яго не азмроч-
ва юць тыя праб ле мы, якія 
пе ры я дыч на ўзні ка юць:

— Цал кам ві да воч на, 
што чым вы шэй шы ўзро-
вень ад но сін, тым больш 
скла да ныя за да чы паў ста-
юць на шля ху іх раз віц ця. 
Гэ тыя но выя за да чы па-
тра бу юць па ста ян на га 
ўдас ка на лен ня ме ха ніз-
маў су пра цоў ніц тва, по-
шу ку но вых фар ма таў і 
маг чы мас цяў, як у га лі не 
двух ба ко вых ад но сін, так 
і на між на род ным уз роў ні. 
Але, без умоў на: хар чо вая 
бяс пе ка — най важ ней шы 
кі ру нак на цы я наль най па-
лі ты кі, якая за бяс печ вае 
за ха ван не дзяр жаў нас-
ці і су ве рэ ні тэ ту кож най 
кра і ны.

Аляк сандр Па пкоў на га-
даў ка ле гам, што Бе ла русь і 
Ра сія па ста ві лі пе рад са бой 
ам бі цый ную мэ ту: пад во іць 
да 2025 го да ВУП. І, на яго 
дум ку, вы ра шыць яе без 
ства рэн ня су мес ных буй-
ных вы твор час цяў, пра-
мыс ло вых клас та раў, у тым 
лі ку і ў АПК, — не рэ аль на.

У стра тэ гіі раз віц ця Ра-
сіі і Бе ла ру сі ак цэнт на раз-
віц ці сель скіх тэ ры то рый і 
па ляп шэн ні якас ці жыц ця 
пра цаў ні коў. Рост экс пар ту 
пра дук таў хар ча ван ня на 
су свет ныя рын кі, без зні-
жэн ня пры гэ тым уз роў ню 
ўнут ра на га спа жы ван ня 
яла ві чы ны, ма ла ка, ага род-
ні ны, не маг чы мы без пра-
рыў ных дзе ян няў і ства рэн-

ня да дат ко вай да баў ле най 
вар тас ці. На дум ку міністра 
сельскай гаспадаркі і хар-
чавання Ле а ні да Зай ца, на 
да па мо гу ў гэ тым па він ны 
прый сці су час ныя іна ва-
цый ныя тэх на ло гіі.

Вы со ка аца ніў ра бо ту 
аграр най сек цыі фору му і 
статс-сак ра тар — на мес нік 
мі ніст ра сель скай гас па-
дар кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
Іван Ле бе дзеў. Ён лі чыць, 
што «не ўза ба ве мы ад мо-
вім ся ад прак ты кі пад пі сан-
ня ба лан саў па ста вак сель-
гас пра дук цыі. Мы па він ны 
да вя раць ад но ад на му, а не 
ства раць да дат ко выя бар' е-
ры. Ня ма ні я кіх пад стаў для 
па ру шэн ня ба лан саў, пад-
пі са ных сён ня. Мы ство рым 
не аб ход ныя ўмо вы, каб у 
Бе ла ру сі ад чу ва лі ся бе ў гэ-
тых ад но сі нах кам форт на. 
Гэ та ла гіч ны вы нік доб ра-
зыч лі вых і ўза е ма вы гад ных 
ад но сін брац кіх кра ін».

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ

ТРЫ КІ ТЫ 
ДЛЯ ВЁС КІ

У Ма гі лё ве мі ністр сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня Ле а нід ЗА ЯЦ і на мес нік 
мі ніст ра сель скай гас па дар кі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі Іван ЛЕ БЕ ДЗЕЎ пад пі са лі 
пра гноз ныя ба лан сы ад нос на ма ла ка 
і мя са пра дук таў на на ступ ны год.

Ра сій скі бок за пэў ніў, што ў Бе ла ру сі 
бу дзе маг чы масць ад пра віць у Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю той аб' ём хар чо вых пра дук-
таў, які быў не да па стаў ле ны ра ней.

Пра прак тыч ную рэа лі за цыю пры ня-
тых на фо ру ме па гад нен няў жур на ліс-
там рас ка заў бе ла рус кі мі ністр Ле а нід 
За яц:

— На хар-
чо вы ры нак 
Ра сіі ў 2019 го-
дзе Бе ла русь у 
пла на вым рэ-
жы ме па ста-
віць 320 ты-
сяч тон мя са 
і мя са пра дук-
таў, 3 міль ё-
ны 710 ты сяч 
тон ма ла ка і ма лоч ных пра дук таў. Гэ та 
больш, чым ле тась, па мя се, на прык лад, 
на 11 пра цэн таў. Лі чу, што ад кры тае аб-
мер ка ван не і ства рэн не но вых пра ві лаў 

су пра цоў ніц тва вы клю чаць маг чы мыя 
прэ тэн зіі да якас ці пра дук цыі бе ла рус кіх 
вы твор цаў. Не менш важ на ад кры тае 
ўза е ма дзе ян не ў сфе ры аграр най на ву кі 
і аду ка цыі, іна ва цый ных рас пра цо вак у 
се лек цыі, ства рэн ня тэх ніч на га па тэн цы-
я лу но ва га па ка лен ня.

З 1 лі пе ня 2018 го да па ча ла дзей ні чаць 
сіс тэ ма элект рон най сер ты фі ка цыі та ва-
раў жы вёль на га па хо джан ня «Мер ку-
рый», што ро біць пра соў ван не та ва раў 
больш праз рыс тым і зра зу ме лым.

Між тым на Фо ру ме рэ гі ё наў бе ла-
рус кія кам па ніі АПК пад пі са лі кант рак-
ты на 123 міль ё ны до ла раў. А па вы ні ках 
пер ша га паў год дзя 2018 го да бе ла рус-
кія парт нё ры па ста ві лі ў Ра сію сель-
ска гас па дар чай пра дук цыі і пра дук таў 
хар ча ван ня на су му 2055,5 міль ё на 
до ла раў ЗША, ці больш за 82 пра цэн-
ты ад уся го кош ту экс пар ту гэ тай гру пы 
та ва раў. До ля ім пар ту бе ла рус кай ма-
лоч най пра дук цыі ў Ра сій скую Фе дэ-
ра цыю пе ра вы шае 87 пра цэн таў. Та кі 
па ды ход ад па вя дае кан цэп цыі Са юз най 
дзяр жа вы, ка лі мы ў пер шую чар гу за-
бяс печ ва ем хар ча ван нем ад но ад на го 
і, толь кі ка лі яго не ха пае, пры цяг ва ем 
яго з ін шых рын каў.

ЭКА НО МІ КА

Вяр та ем па зі цыі

Хар чо вая бяс пе ка Бе ла ру сі зна хо дзіц ца 

на вы со кім уз роў ні і мае ста ноў чую 

ды на мі ку. На ад на го жы ха ра кра і ны 

ў 2017 го дзе вы раб ля ла ся мя са ўдвая 

больш, чым у Ра сіі і Ка зах ста не.

Па вы твор час ці ма ла ка на ду шу на сель-
ніц тва Бе ла русь апя рэдж вае Ка зах стан 
у 2,5 ра за, Ар ме нію, Укра і ну і Ра сію — у 
3-3,6 ра за. У за бес пя чэн ні хар чо вай бяс-
пе кі важ ная ро ля на ле жыць вы твор час ці 
збож жа, ва ла вы збор яко га (у ва зе пас ля 
да пра цоў кі) у 2017 го дзе склаў 8 міль ё-
наў тон і пе ра вы сіў уз ро вень 2010 го да 
на 14,4 %.

Па куль убор ка ўра джаю яшчэ не скон-
ча на. На 1 каст рыч ні ка ва ла вы збор збож-

жа без ку ку ру зы склаў 5,3, цук ро вых бу-
ра коў — 1,4, ага род ні ны — 81,6 міль ё на 
тон, буль бы — 580,3 ты ся чы тон.

У струк ту ры роз ніч на га та ва ра аба ро ту 
хар чо выя та ва ры скла да лі 53 %. На сы чэн-
не спа жы вец ка га рын ку хар чо вы мі та ва-
ра мі за бяс печ ва ец ца ў асноў ным за кошт 
вы раб ле на га ў кра і не. Ся род рэа лі за ва ных 
ар га ні за цы я мі ганд лю хар чо вых та ва раў 
ай чын ныя скла да юць 79,5 %, а па шэ ра гу 
та ва раў по пыт па куп ні коў прак тыч на цал-
кам за да валь ня ец ца за кошт пра дук цыі 
бе ла рус кіх вы твор цаў.

Аб' ём экс пар ту хар чо вых та ва раў склаў 
2,837 міль яр да до ла раў. Геа гра фія па ста-
вак бе ла рус кіх пра дук таў на ліч вае 77 кра ін 
све ту.

ВО ПЫТ

На сва ім 
за бес пя чэн ні

ВУ ЧО НЫ СА ВЕТ

Пра рыў ныя Гор кі

На сек цыі па аграр най па лі ты цы Са юз най дзяр жа вы іш ла га вор ка 
пра хар чо вую бяс пе ку дзвюх кра ін, пра ліч ба ві за цыю аграр на га сек та ра 
і су мес ную пад рых тоў ку су час ных спе цы я ліс таў для АПК.

Гэ та ства рэн не 
адзі ных се лек-

цый на-ге не тыч ных 
цэнт раў, ука ра нен не 
ў аграр ны сек тар 
ліч ба вай эка но мі кі 
і дак лад на га 
зем ля роб ства, 
па вы шэн не якас ці 
аграр най аду ка цыі 
кад раў, якія па він ны 
рэа лі зоў ваць гэ тыя 
кі рун кі.
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Матэрыялы паласы падрыхтавала Ма рыя ПАЎ ЛО ВІЧ.


