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Стра тэ гіч ны 
прын цып — 
шмат век тар насць

— Ула дзі мір Ва сі ле віч, са цы-

яль на-эка на міч нае раз віц цё — 

гэ та той фун да мент, на якім 

грун ту ец ца даб ра быт кан крэт-

най тэ ры то рыі. Уз ро вень жыц-

ця воб лас ці сён ня фар мі ру ец ца 

дзя ку ю чы ўдзе лу ўсіх звё наў: 

ад ра бо ты буй ных прад пры ем-

стваў рэ гі ё на да мік ра ар га ні за-

цый і асоб ных ра бот ні каў. Якія 

зме ны ў са цы яль на-эка на міч-

ным ста но ві шчы воб лас ці ця гам 

апош ніх 25 га доў вы б ад зна чы лі 

най перш? Як бы вы аха рак та-

ры за ва лі асноў ныя тэн дэн цыі 

раз віц ця рэ гі ё на сён ня?

— У вы ні ку пла на мер най ра бо-

ты на пра ця гу апош ніх 25 га доў 

ад бы ва ла ся па сту паль нае раз віц-

цё ўсіх га лін эка но мі кі воб лас ці. 

За кошт пра вя дзен ня буй на маш-

таб най ма дэр ні за цыі, ства рэн ня 

і раз віц ця но вых на ву ка ё міс тых, 

рэ сур са- і энер га збе ра галь ных вы-

твор час цяў, па вы шэн ня ўзроў ню 

кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі, 

якая вы пус ка ец ца пра мыс ло вас-

цю, воб ласць дэ ман струе ды на мі-

ку раз віц ця.

Трэ ба ска заць, што Гро дзен-

шчы на мае знач ны пра мыс ло ва-

вы твор чы па тэн цы ял у роз ных га-

лі нах: 192 прад пры ем ствы (47 з іх 

не дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці) 

вы раб ля юць ка ля 10 % пра мыс-

ло вай пра дук цыі кра і ны. Гэ та пра-

дук ты хар ча ван ня, мі не раль ныя 

ўгна ен ні, хі міч ныя ва лок ны, ла кі 

і фар бы, бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, 

збож жа ўбо рач ныя кам бай ны, пра-

дук цыя лёг кай, дрэ ва ап ра цоў чай 

пра мыс ло вас ці.

Да рэ чы, у воб лас ці зна хо дзіц-

ца ўвесь рэс пуб лі кан скі аб' ём вы-

твор час ці амі я ку, кап ра лак та му, 

корд ных шын ных тка нін, дзі ця ча га 

хар ча ван ня, больш за 90 пра цэн-

таў — азот ных угна ен няў. Дзве 

тра ці ны ўсіх пан чош на-шкар пэ-

тач ных вы ра баў, па ло ва рэс пуб-

лі кан ска га аб' ёму вы твор час ці 

драў ня на-струж ка вых пліт вы раб-

ля ец ца ме на ві та ў Гро дзен скай 

воб лас ці. Гэ тыя да сяг нен ні на ра-

хун ку доб ра вя до мых (на ват за 

ме жа мі кра і ны) прад пры ем стваў 

рэ гі ё на — «Грод на Азо та», ты ту-

нё вай фаб ры кі «Нё ман», «Бел кар-

да», «Ла ка фар бы», Скі дзель ска га 

цук ро ва га кам бі на та, «Кон тэ Спа», 

«Лід ска га пі ва» і мно гіх ін шых. Пе-

ра лік мож на пра цяг ваць.

Трэ ба ска заць, што больш за 

па ло ву вы раб ле най пра дук цыі экс-

пар ту ец ца. Мно гія прад пры ем ствы 

сер ты фі ка ва лі сваю пра дук цыю на 

ад па вед насць між на род ным стан-

дар там: па сва іх тэх ніч ных ха рак-

та рыс ты ках, на дзей нас ці ў экс плу а-

та цыі яна цал кам кан ку рэн та здоль-

ная на су свет ных рын ках.

Сён ня пра дук цыя рэ гі ё на па-

стаў ля ец ца больш чым у 110 кра ін 

све ту. Стра тэ гіч ны прын цып знеш-

не эка на міч най дзей нас ці — шмат-

век тар насць, якая спры яе раз віц-

цю ганд лё ва-эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва ў мно гіх кі рун ках. У нас 

на ла джа ны су вя зі з рэ гі ё на мі Ра сіі, 

кра і на мі Еў ро пы, Паўд нё ва-Ус ход-

няй Азіі, Бліз ка га Ус хо ду, Аф ры кі і 

Ла цін скай Аме ры кі, Кі та ем і ЗША. 

Ле тась аб' ём знеш ня га ганд лю та-

ва ра мі да сяг нуў 2,3 міль яр да до ла-

раў ЗША, што скла дае 118,9 % да 

па за ле таш ня га ўзроў ню.

Па спя хо ва функ цы я нуе сва бод-

ная эка на міч ная зо на «Грод на ін-

вест», рэ зі дэн ты якой ма юць іль гот-

ныя па да ткі і ін шыя прэ фе рэн цыі.

Між ін шым, Пры нё ман не ўжо 

шмат га доў утрым лі вае план ку 

са ма га раз ві то га аграр на га рэ гі ё-

на Бе ла ру сі і за бяс печ вае больш за 

16 % ва ла вой сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі дзяр жа вы. Не пад вя лі мы 

і сё ле та. На 1 ве рас ня па вы ні ках 

жні ва ў агуль ны ка ра вай гро дзен цы 

па кла лі 1189,9 ты ся чы тон збож жа. 

І, як заў сё ды, ме лі са мую вы со кую 

ўра джай насць, збі ра ю чы з кож на га 

гек та ра 36,7 цэнт не ра хле ба. Аб лас-

ны лі дар жат вы — Гро дзен скі ра ён. 

Тут хле ба ро бы са бра лі 175,8 ты ся-

чы тон збож жа пры ўра джай нас ці 

60 цэнт не раў з гек та ра.

Не мен шую знач насць у сель-

скай гас па дар цы рэ гі ё на мае і жы-

вё ла га доў ля. Яе ўдзель ная ва га ў 

агуль ным аб' ёме сель гас вы твор-

час ці скла дае ка ля 60 пра цэн таў.

Лі чу, што ў свой час у кра і не 

быў пра віль на абра ны кі ру нак па 

ства рэн ні буй ных сель ска гас па-

дар чых прад пры ем стваў: гэ тыя на-

ма ган ні да зво лі лі скан цэнт ра ваць 

па га лоўе жы вё лы на ад мыс ло вых 

комп лек сах, за бяс пе чыць тэх на ла-

гіч насць пра цэ саў і вы со кую пра-

дук цый насць жы вёл.

Хо чац ца ад зна чыць, што за 

да сяг нен не най леп шых вы ні каў 

у сфе ры са цы яль на-эка на міч на-

га раз віц ця Гро дзен ская воб ласць 

не ад на ра зо ва за но сі ла ся на Рэс-

пуб лі кан скую дош ку го на ру.

Тэх пе ра ўзбра ен не 
і ма дэр ні за цыя 
вы твор час ці

— Рэа лі за цыя дзяр жаў най 

пра гра мы ад ра джэн ня і раз віц-

ця вёс кі на Гро дзен шчы не да ла 

дру гое на ра джэн не 239 на се ле-

ным пунк там, якія атры ма лі ста-

тус аг ра га рад коў з ад па вед ны мі 

ста ноў чы мі зме на мі ў іх, у пер-

шую чар гу інф ра струк тур ны мі. 

Ра зам з тым кан цэп ту аль ныя 

зме ны ад бы лі ся і ў вы твор чым 

ас пек це: аг ра пра мыс ло вы комп-

лекс вый шаў на якас на но вы 

ўзро вень дзя ку ю чы ма дэр ні за-

цыі і тэх ніч на му пе ра асна шчэн-

ню гас па да рак. Якія да сяг нен ні 

ў гэ тай га лі не — асаб лі вы го нар 

Пры нё ман ня і вы ра шэн не якіх 

за дач яшчэ зна хо дзіц ца ў перс-

пек тыў най пра сто ры?

— Са праў ды, як для кра і ны, так 

і для Гро дзен шчы ны пра гра ма ад-

ра джэн ня і раз віц ця вёс кі пры да ла 

знач ны ім пульс у раз віц ці сель скіх 

тэ ры то рый. Знач ная дзяр жаў ная 

пад трым ка да зво лі ла ў апош нія га-

ды тэх ніч на пе ра ўзбро іць аг ра пра-

мыс ло вы комп лекс, па леп шыць 

умо вы пра цы ра бот ні каў і па вы сіць 

эка на міч ную эфек тыў насць.

Ужо на пра ця гу мно гіх га доў у 

аг ра пра мыс ло вым комп лек се вя-

дзец ца пла на мер ная ра бо та па 

ма дэр ні за цыі і тэх ніч ным пе ра-

асна шчэн ні сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці. Аб наў ля ец ца ма шын-

на-трак тар ны парк больш но вы мі 

энер га на сы ча ны мі ма шы на мі. Бу-

ду юц ца і рэ кан стру ю юц ца ма лоч-

на та вар ныя комп лек сы, схо ві шчы 

тра вя ных кар моў, буль ба схо ві шчы, 

пло да а га род ні нас хо ві шчы.

Так, у рас лі на вод стве пра ве дзе-

ны ра бо ты па ап ты мі за цыі пло шчаў 

буль бы, ага род ні ны, пла до ва-

ягад ных угод дзяў, ап ты мі за ва ныя 

льна вод чыя прад пры ем ствы ў бок 

кан цэнт ра цыі і ўзбуй нен ня вы твор-

час ці, што да зво лі ла атрым лі ваць 

вы со кія ўра джаі.

У апош нія га ды жы вё ла га доў-

чая га лі на Гро дзен скай воб лас ці 

знач на ма дэр ні за ва ла ся, асаб лі-

 ва ма лоч ная га лі на. Так, з 2009 да 

2018 го да па бу да ва ны 81 су час-

ны ма лоч на та вар ны комп лекс ма-

гут нас цю 700 і больш ка роў кож-

ны, пра ве дзе на рэ кан струк цыя 

136 ма лоч на та вар ных фер маў пад 

бес пры вяз нае ўтры ман не з уста-

ноў кай да іль ных за лаў і ад на тып-

ным карм лен нем. Гэ та да зво лі ла 

пе ра вес ці 74 % ма лоч ных ка роў 

(162 ты ся чы га лоў) ад іх агуль най 

коль кас ці на фер мы з да іль ны мі 

за ла мі і круг ла га до вае стой ла вае 

ўтры ман не.

У апош нія га ды асаб лі вая ўва га 

ў сель ска гас па дар чай вы твор час ці 

ад да ва ла ся па тан нен ню пра дук-

цыі, рэ сур са за ха ван ню і эка но міі 

на вы твор час ці, тэх ніч на му аб наў-

лен ню і пе ра ўзбра ен ню.

Вя лі кая ра бо та пра во дзіц ца і 

для фі нан са ва га азда раў лен ня і 

пад тры ман ня сель ска гас па дар чых 

прад пры ем стваў, якія апы ну лі ся ў 

скла да ных фі нан са вых аб ста ві нах. 

Дзе ля струк тур ных пе ра ўтва рэн-

няў у ніз ка эфек тыў ных сель ска-

гас па дар чых ар га ні за цы ях пра во-

дзіц ца пэў ная ра бо та: вы зна ча ны 

па пя рэд ні шэ раг фі нан са ва ўстой-

лі вых ар га ні за цый, якія ма юць 

маг чы масць вы сту піць у якас ці 

эфек тыў на га ін вес та ра, і ра бо та ў 

гэ тым кі рун ку пра цяг ва ец ца.

Гэ тыя кро кі на кі ра ва ны на па-

вы шэн не фі нан са вай са ма да стат-

ко вас ці сель ска гас па дар чых прад-

пры ем стваў воб лас ці і ства рэн не 

спры яль ных са цы яль на-эка на міч-

ных і эка ла гіч ных умоў для жыц ця 

на сель ніц тва ў сель скай мяс цо-

вас ці, па вы шэн не прэ стыж нас ці і 

ўма ца ван не кад раў.

Што да ты чыц ца асноў ных за-

дач да лей ша га раз віц ця сель скай 

гас па дар кі на доў га тэр мі но вую 

перс пек ты ву, то ся род іх — іна ва-

цый нае раз віц цё і комп лекс ная ма-

дэр ні за цыя эка но мі кі ар га ні за цый, 

якія ажыц цяў ля юць дзей насць па вы-

твор час ці, за хоў ван ні і пе ра пра цоў цы 

пра дук цыі рас лі на вод ства і жы вё ла-

га доў лі, раз віц ці эка э фек тыў най і ар-

га ніч най вы твор час ці, фар мі ра ван ні 

раз ві той ліч ба вай ін фар ма цый най 

інф ра струк ту ры аг ра хар чо ва га рын-

ку ды мно гія ін шыя.

«Якар ны» пра ект 
уся го рэ гі ё на — 
бу даў ніц тва АЭС

— Пры цяг нен не ін вес ты цый 

уплы вае на раз віц цё эка но мі кі 

рэ гі ё на — вя до мая ак сі ё ма. Якія 

з рэа лі за ва ных ін вес ты цый ных 

пра ек таў ці тых, што яшчэ зна-

хо дзяц ца ў ста дыі рэа лі за цыі, 

вы б вы лу чы лі і ча му?

— Без умоў на, ад ным з пры-

яры тэ таў са цы яль на-эка на міч на-

га раз віц ця Гро дзен скай воб лас ці 

з'яў ля ец ца ін вес ты цый ная дзей-

насць. Роз на га лі но вая на кі ра ва-

насць эка но мі кі і вы гад нае геа гра-

фіч нае ста но ві шча ства ра юць доб-

рыя ўмо вы для раз мя шчэн ня за-

меж ных ін вес ты цый. Толь кі за тры 

га ды бя гу чай пя ці год кі ў воб ласць 

пры цяг ну та больш за 230 міль ё наў 

до ла раў пра мых за меж ных ін вес-

ты цый на чыс тай асно ве.

У воб лас ці рэа лі за ва ны шэ раг 

знач ных ін вес ты цый ных пра ек таў. 

Сён ня най буй ней шым ін вес ты цый-

ным пра ек там не толь кі ў Гро дзен-

скай воб лас ці, але і ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь з'яў ля ец ца бу даў ніц тва 

Бе ла рус кай атам най элект ра стан-

цыі ў Аст раў цы.

Яно з'яў ля ец ца ў ней кім сэн се 

«якар ным» пра ек там для ўся го рэ-

гі ё на. Ра зам з бу даў ніц твам аб' ек-

та раз ві ва ец ца інф ра струк ту ра го-

ра да, ак тыў ны мі тэм па мі бу ду ец ца 

жыл лё, аб' ек ты ў сфе ры па слуг, 

у тым лі ку пры ўдзе ле ма ло га і ся-

рэд ня га біз не су.

Пры нё ман скі край з'яў ля ец-

ца ад ной з най больш пры ваб ных 

пля цо вак для пры цяг нен ня ін вес-

ты цый.

За вер ша на рэа лі за цыя буй но-

га ін вест пра ек та па бу даў ніц тве 

цэ ха азот най кіс ла ты ма гут нас цю 

1200 тон у су ткі з рэ кан струк цы яй 

дзе ю чай вы твор час ці кар ба мід на-

амі яч най су ме сі на ААТ «Грод на 

Азот».

Пры ўдзе ле га ланд ска га ка пі-

та лу рэа лі за ва ны ін вес ты цый ны 

пра ект па па шы рэн ні вы твор час ці 

са до вых клуб ніц у Шчу чын скім ра ё -

не, з удзе лам аў стрый скай кам па-

ніі «Кро нас пан» ажыц цяў ля ец ца 

рэа лі за цыя пра ек та ў Смар го ні па 

па шы рэн ні дрэ ва ап ра цоў чай вы-

твор час ці і бу даў ніц тве за во да па 

вы пус ку фа не ры.

У ста дыі за вяр шэн ня пра ект па 

бу даў ніц тве ла гіс тыч на га цэнт ра 

ў ра ё не пунк та про пус ку «Бе рас-

та ві ца», а так са ма пра ект па бу-

даў ніц тве комп лек су па вы рошч-

ван ні шам пінь ё наў у Шчу чын скім 

ра ё не.

Рэа лі за цыя та кіх пра ек таў бу-

дзе мець не толь кі эка на міч ны, але 

і ста ноў чы са цы яль ны эфект для 

рэ гі ё на.

Мес ца зна хо джан не 
мае вы ра шаль нае 
зна чэн не

— Ла гіс ты ка і раз віц цё транс-

парт най інф ра струк ту ры так са-

ма ма юць зна чэн не ў на дан ні 

рэ гі ё ну боль шай пры ваб нас ці 

для ўкла дан ня срод каў з пунк ту 

гле джан ня па тэн цый ных ін вес-

та раў. Апош ні з рэа лі за ва ных 

у воб лас ці пра ек таў — рэ кан-

струк цыя аў та ма гіст ра лі М6. 

Што ў да лей шых пла нах?

— Вы гад нае геа гра фіч нае ста-

но ві шча воб лас ці, а так са ма агуль-

ная гра ні ца з кра і на мі Еў ра пей ска-

га са ю за: Лі тоў скай Рэс пуб лі кай і 

Рэс пуб лі кай Поль шча, без умоў на, 

ства ра юць пры ваб ныя ўмо вы для 

рэа лі за цыі ін вес ты цый ных пра ек-

таў па бу даў ніц тве ла гіс тыч ных 

цэнт раў. Ме на ві та та му ў Гро дзен-

скай воб лас ці ад да ец ца асаб лі вая

ўва га раз віц цю транс парт най 

інф ра струк ту ры.

Сё ле та кам па ні яй ТАА «Вла тэ 

Ла гіс тык» бу дзе ўве дзе ны ў экс плу-

а та цыю ла гіс тыч ны цэнтр у ра ё не 

пунк та про пус ку «Бе рас та ві ца». 

Так са ма ажыц цяў ля ец ца рэа лі за-

цыя інф ра струк тур ных пра ек таў па 

ства рэн ні зон ча кан ня з ука ра нен-

нем сіс тэ мы «элект рон ная чар га» 

на пунк тах про пус ку «Бруз гі», «Бе-

рас та ві ца», «Ка мен ны Лог».

Так, у ра ё не пунк та про пус ку 

«Бруз гі» па спя хо ва функ цы я нуе 

ла гіс тыч ны цэнтр, па бу да ва ны 

кам па ні яй ТАА «Вла тэ Ла гіс тык». 

Асаб лі вас цю дзей нас ці ла гіс тыч-

на га цэнт ра з'яў ля юц ца яго не па-

срэд нае пры мы кан не да са мо га 

пунк та про пус ку, вы ка ры стан не ў 

ра бо це тэх на ло гіі бес тран зіт на га 

пе ра мя шчэн ня та ва раў, на яў насць 

су час ных тэх на ла гіч ных маг чы-

мас цяў для комп лекс най апра цоў кі 

і за хоў ван ня гру заў.

Ства рэн не па доб ных аб' ек таў 

шмат у чым бу дзе спры яць комп-

лекс на му раз віц цю пунк таў про-

пус ку, тран зіт най пры ваб нас ці 

рэ гі ё на.

— Мес ца зна хо джан не мае вы ра-

шаль нае зна чэн не: Гро дзен шчы-

на мя жуе з кра і на мі Еў ра са ю за, 

та му яе ўдзел у пра гра мах 

транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва 

і між на род най тэх ніч най да па-

мо гі дае свой плён. Рэа лі за цыю 

якіх ад мет ных пра ек таў мож на 

вы лу чыць з шэ ра гу ін шых?

— Пры гра ніч нае су пра цоў ніц-

тва па між Бе ла рус сю і су сед ні мі 

кра і на мі — Поль шчай, Літ вой і 

Лат ві яй, рэа лі за цыя су мес ных пра-

ек таў між на род най тэх ніч най да-

па мо гі з'яў ля ец ца вель мі важ ным 

кі рун кам у раз віц ці двух ба ко вых 

уза е ма ад но сін.
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