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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 Бе ла ру сі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні Аляк сандр 
ПАПКОЎ:

— У Са ве це Рэс пуб лі кі апош нія га ды па ча лі пры мя-
няць прак ты ку вы яз ных па ся джэн няў па ста ян ных ка-
мі сій. Па-пер шае, мы ста вім пе рад са бой мэ ту па гля-
дзець, як пра цу юць тыя ці ін шыя за ко ны, на коль кі яны 
сён ня эфек тыў ныя і да па ма га юць на шым вяс коў цам 
вы ра шаць за да чы, якія пе рад імі ста яць. Ма ні то рынг 
іс ну ю чай нар ма тыў най ба зы — гэ та га лоў нае. Ка лі неш-
та не зу сім спра цоў вае, не аб ход на ўнес ці ад па вед ныя 
ка рэк ты вы ў іс ну ю чае за ка на даў ства. Але, на ту раль на, 
мы сён ня па він ны ду маць перш за ўсё аб эфек тыў нас ці 
на шай вы твор час ці. Ча мусь ці скла ла ся та кая прак ты ка, 
што мы яшчэ з ча соў Са вец ка га Са ю за зай ма лі ся ва-
ла вой вы твор час цю. Сён ня мы па він ны да ваць та кую 
пра дук цыю, якая бу дзе кан ку рэн та здоль ная на рын ку, 
за па тра ба ва ная, і, са мае га лоў нае, яна па він на пры но-
сіць ад па вед ныя ды ві дэн ды вы твор цу. Та му мы ў ко ра ні 
вы ра шы лі пе ра гле дзець на шы ад но сі ны і вы свет ліць, 
дзе ж рэ зер вы па зні жэн ні тых вы дат каў, якія сён ня па-
вы ша юць кошт пра дук цыі. У гэ тым пла не па стаў ле на 
за да ча кі раў ні ком на шай дзяр жа вы па мен шыць вы дат кі 
пры клад на на 25%.

Са мае га лоў нае — мы па він ны ады сці ад ім пар ту. 
Прак тыч на ў кож ным кі ла гра ме на шай пра дук цыі да 30% 
за меж ных склад ні каў. Мы за куп ля ем бял ко вую сы ра ві-
ну, угна ен ні, срод кі аба ро ны рас лін і мно гае ін шае. На 
мой по гляд, у нас ёсць сён ня тэх на ла гіч ныя маг чы мас ці 
для та го, каб гэ та вы раб ляць не па срэд на ў кра і не і тым 
са мым зні жаць вы дат кі. Мы па він ны ней кім чы нам фар-
мі ра ваць мен та лі тэт на шых кад раў, каб яны пе ра хо дзі лі 
на эка на міч нае мыс лен не. Лю бое вы зна чаль нае ра шэн-
не, якое пры ма ец ца кі раў ні ком ці прос та спе цы я ліс там, 
па він на зы хо дзіць перш за ўсё з эка но мі кі. Гэ та са мая 
га лоў ная мэ та. Не аб ход на ду маць, якім чы нам кож ны 
суб' ект гас па да ран ня пе ра вес ці на са ма акуп насць і са-
ма фі нан са ван не. Каб кож ны ру бель, які ўклад вае дзяр-
жа ва, пры но сіў доб рыя ды ві дэн ды.

Сён ня і «Рас свет», і аг ра кам бі нат «Сноў», і мно гія 
ін шыя гас па дар кі пра цу юць у ад ноль ка вых умо вах. 
ААТ «Рас свет імя К.П. Ар лоў ска га» — гэ та гас па дар ка, 
якая за ха ва ла кад ры, якая мае ад па вед ную ма тэ ры-
яль ную ба зу і з'яў ля ец ца ін тэ гра та рам уся го но ва га, 
та му, уклад ва ю чы ту ды дзяр жаў ныя суб сі дыі, мы заў-
сё ды бу дзем атрым лі ваць больш хут кую ад да чу. Мы 
па він ны ду маць, якім чы нам раз ві ваць гэ тыя кроп кі 
рос ту, каб яны бы лі ма я ка мі ў на шым аг ра пра мыс ло-
вым комп лек се.

На мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня Бе ла ру сі Ала ЛА МА КІ НА:

— Эка на міч най устой лі вас ці ў аграр ным сек та ры ў 
нас ня ма. Па ўзроў ні эфек тыў нас ці бе ла рус кі АПК ад-
стае ад АПК вя ду чых еў ра пей скіх кра ін. Па звест ках 
Су свет на га бан ка, ва ла вая да баў ле ная вар тасць сель-
скай гас па дар кі ў раз лі ку на ад на го ра бот ні ка ў ся рэд нім 
па кра і нах Еў ра пей ска га са ю за скла дае ка ля $28 000, 
у Гер ма ніі — $33 000, Аў стрыі — $44 000, у Бе ла ру сі — 
толь кі $16 000. Дэ фі цыт фі нан са вых срод каў, які звя за-
ны з гэ тым фак та рам, прак тыч на па ра лі зуе вы ка нан не 
ўсіх пра грам, якія на ме ча ны сён ня ў аграр ным сек та ры. 
Фар мі ру юц ца за вы ша ныя для Бе ла ру сі па тра ба ван ні да 
бюд жэ ту кра і ны.

Кан ку рэн та здоль насць на шай пра дук цыі сён ня не 
да зва ляе сва бод на пры сут ні чаць на тых рын ках, якія 
мы, у прын цы пе, для ся бе ад кры ва ем. У гэ тых умо вах 
вель мі важ на са ры ен та вац ца на мак сі маль ную рэа лі-
за цыю тых рэ зер ваў, якія ўжо ёсць у га лі не. Ка лі мы 
па гля дзім ды на мі ку на шай сель гас вы твор час ці, то ўба-
чым, што з тым уз роў нем дзяр жаў най пад трым кі, які 
сён ня ака за ны, у нас ка ля 30% ар га ні за цый краіны не 
ў ста не аку му ля ваць пры бы так: яны пра цу юць страт на. 
Асноў ная ро ля рэ гі я наль ных ор га наў ула ды ў тым, каб 
пе ра ла маць сі ту а цыю на рэа лі за цыю пунк таў рос ту.

Асноў ныя фі нан са выя срод кі скан цэнт ра ва ны ў ма-
лоч на-мяс ной жы вё ла га доў лі — гэ та пры яры тэт бе-
ла рус ка га аграр на га сек та ра. Пра дук цыя, па-пер шае, 
за па тра ба ва ная і ёсць перс пек ты ва яе рэа лі за цыі на 
знеш ніх рын ках. Па-дру гое, кож нае сель гас прад пры-
ем ства сён ня мае та кую пра дук цыю, і гэ та з'яў ля ец ца 
ста біль най кры ні цай па ступ лен ня срод каў у гас па дар ку. 
1638 ма лоч на та вар ных фер маў ма дэр ні за ва ныя. Толь кі 
з 2010 го да 432 па бу да ва ныя, 966 рэ кан стру я ва ныя. На 
44% гэ тых фер маў мы ма ем пра дук цый насць ні жэй за 
ся рэд не рэс пуб лі кан скі ўзро вень. У нас сён ня 21 500 не-
за поў не ных жы вё ла мес цаў, 322 аб' ек ты ў жы вё ла га доў-
чай сфе ры, дзе не скон ча на бу даў ніц тва па пры чы не 
не да хо пу срод каў.

Праб ле мы ля жаць і ў га лі не кор ма вы твор час ці. Ся-
рэд няя тэм пе ра ту ра «па шпі та лі» нар маль ная, але мы 
прак тыч на не ма ем той струк ту ры кар ма вых угод дзяў, 
якая ад па вя дае па трэ бам жы вё ла га доў лі: у нас пе ра-
ко сы ў вы твор час ці ку ку ру зы, шмат га до вых траў, не 
пра цу ем з зер не ба бо вы мі куль ту ра мі. Ёсць 372 000 тон 
зер не ба бо вых куль тур, а трэ ба — міль ён тон. Гэ та не 
да зва ляе сфар мі ра ваць не аб ход ную струк ту ру кор ма-
вы твор час ці, не да зва ляе рэа лі за ваць той па тэн цы ял, 
які сён ня ма ем.

Па трэ бен ме ха нізм, каб гэ тую сі ту а цыю пе ра ла маць.
На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Цяпер адзiн з кi рун каў ра бо ты 
«Рас све та» — вы рошч ван не га род нi-
ны ў цяп лi цах. На кам бi на це пра цуе 
ка ля 160 су пра цоў нi каў, пе ра важ на 
жан чы ны. Шмат хто ез дзе ту ды з Кi-
раў ска, але гэ та не лёг кiя гро шы: ка-
лi со неч на, тэм пе ра ту ра ў цяп лi цах 
ста но вiц ца больш за 30 гра ду саў. 
Уз ро вень за роб ку ў су пра цоў нi каў 
ка ля 700 руб лёў.

Ды рэк тар «Рас све та» Аляк сандр 
Ба гель га во рыць, што рэн та бель-
насць тут не вя лi кая — да 5%. Ня гле-
дзя чы на льго ты, газ за ста ец ца асноў-
ным пунк там у рас хо дах i зай мае ка ля 
42%. Збi ра юць ка ля 42 кг пра дук цыi 
з квад рат на га мет ра — гэ та не бла гi 
па каз чык. Для ба раць бы са шкод-
нi ка мi вы ка рыс тоў ваць эка ла гiч ныя 
спо са бы: без хi мii. Але шмат ча го 
пры хо дзiц ца за куп ляць за мя жой: 
угна ен нi, на сен не... Мi не раль ная 
ва та ёсць i бе ла рус кая, але якасць у 
яе не тая — лепш вы ка рыс тоў ваць ра-
сiй скую цi поль скую. Сё ле та ча мусь цi 
i чмя лi жда но вiц кiя пад вя лi: не за ха-
це лi пра ца ваць, прый шло ся iх вяр-
нуць i за ку пiць у Iз ра i лi. У той жа час 
прад пры ем ства толь кi да 20% пра-
дук цыi пра дае на ўнут ра ны ры нак, 
ас тат няя iдзе на экс парт, у асноў ным, 
у Ра сiю. Пра дукт ско ра пса валь ны, та-
му пра да ец ца оп там ка мер цый ным 
струк ту рам.

ЧАС ТЭХ НА ЛО ГIЙ
Цi ка ва, што «Рас свет» мае са мую 

ма гут ную бiя га за вую ўста ноў ку ва Ус-
ход няй Еў ро пе. Бу да ваць яе да па ма-
га лi парт нё ры з Гер ма нii, аб ста ля ван-
не за куп ля лi так са ма еў ра пей скае. На 
ёй бак тэ рыi круг ла су тач на пе ра пра-
цоў ва юць гной буй ной ра га тай жы-
вё лы ра зам з сi ла сам. 90—95% энер гii 
пра да юць у агуль ную рэс пуб лi кан-
скую сет ку, цяп ло iдзе на аба гра-
ван не цяп лiц. Ка лi бы лi праб лем ныя 
га ды — не бы ло сi ла су — пра ца ва лi 
толь кi на па ло ву. За раз — на 78% ад 
пра ект най ма гут нас цi. Ар га нi ка пас ля 
вы ка ры стан ня трап ляе на па лi i град-
кi. Рэн та бель насць скла дае да 80%. 
Пра цу юць тут 12 ча ла век.

По бач па ча лi бу да ваць фер му 
буй ной ра га тай жы вё лы. Па пла не 
там па вiн ны зна хо дзiц ца 768 дой ных 
ка роў, вы пуск ма ла ка пла ну ец ца — 
8500 тон у год. Да та го ж, ад хо ды 
жы вё лы вы ка рыс та юць як сы ра вi ну i 
для бiя га за вай уста ноў кi.

Ад на з праб лем у аг ра пра мыс ло-
вым комп лек се — пе ра рас ход кор-
му, ча сам на ват на 50%. Гэ та ха рак-
тэр на ў цэ лым для кра i ны. Сак рэт 
эфек тыў най эка но мii ў гэ тым кi рун-
ку — спе цы я лi за цыя. Для ма лоч най 
жы вё ла га доў лi трэ ба вы рошч ваць 
ад ны рас лi ны, для свi ней — iн шыя: 
не аб ход на пад ладж ваць струк ту-
ру па сяў ных пло шчаў. Доб ры корм 
азна чае вы со кую якасць мя са-ма-
лоч най пра дук цыi. За цi каў ле насць у 
та кiм па ды хо дзе па мя няе аб ста ноў ку 
ў рас лi на вод стве i жы вё ла га доў лi.

ВУ ЧЫМ СЯ I ЛЕ ЧЫМ СЯ
Не сак рэт, што кад ры за бяс печ ва-

юць раз вiц цё га лi ны. У Ма гi лёў скай 
воб лас цi гэ та му пы тан ню ўдзя ля ец ца 
вя лi кая ўва га. Уз ро вень за бяс пе ча-
нас цi сель ска гас па дар чы мi кi ру ю чы-
мi кад ра мi сён ня скла дае 95%, га-
лоў ны мi спе цы я лiс та мi — 92% (з iх 
вы шэй шую аду ка цыю ма юць 68%), 
ся рэд ня га звя на — 96%, ма са вых 
пра фе сiй — 98%.

Кi ра ван не — гэ та, перш за ўсё, ра-
бо та з людзь мi. Ця пер i ў га лi не АПК 
мно гiя не за да во ле ны тым, што ма ла-
дыя спе цы я лiс ты не да кан ца пад рых-
та ва ны да пра цы ў рэ аль ным сек та ры 
эка но мi кi. Iх пры хо дзiц ца на ву чаць, 
але пас ля ад пра цоў кi па раз мер ка ван-

нi ка ля 42% сы хо дзiць, з ся рэд няй спе-
цы яль най аду ка цы яй сы хо дзiць амаль 
па ло ва. Шмат хто iдзе на тэр мi но вую 
служ бу. Пры гэ тым кон курс на не ка-
то рыя аграр ныя спе цы яль нас цi зу сiм 
не вя лi кi — бя руць амаль усiх.

У той жа час тэх на ло гii па ста ян на 
аб наў ля юц ца, та му не аб ход на рэ гу-
ляр на па вы шаць ква лi фi ка цыю. З гэ-
тай на го ды ў са на то рыi iмя К.П. Ар-
лоў ска га ў Кi раў ску i са на то рыi iмя У.I. 
Ле нi на ў Баб руй ску ра зам з азда раў-
лен нем ар га нi зу юць кур сы. За апош нiя 
два га ды там па вы сi лi свой уз ро вень 
май стэр ства больш за 730 ча ла век.

Са на то рый «Рас све та» мае пер-
шую ка тэ го рыю. Пер ша па чат ко ва 
Ар лоў скi бу да ваў на гэ тым мес цы 
пра фi лак то рый для ад па чын ку кал-
гас нi каў. Ця пер там ёсць спа-пра цэ-

ду ры, гiд ра ма саж, гра зе ля чэб нi ца, 
мi не раль ная свiд ра вi на i мно гае iн-
шае. Ад па чы ваць за ўлас ныя гро-
шы пры яз джа юць шмат ра сi ян. Для 
бе ла рус кiх су пра цоў нi каў апла цiць 
пу цёў кi да па ма га юць праф са ю зы i 
най маль нi кi.

Спе цы я лiс ты, якiя ад па чы ва юць у 
са на то рыi, так са ма па дзя лi лi ся сва iм 
мер ка ван нем на конт праб лем аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су. Ра зам з 
больш буй ны мi СПК iс ну юць мен шыя, 
якiм сён ня да во лi цяж ка, перш за ўсё 
эка на мiч на. Тэх нi ка да ра гая, кан ку-
рэн цыя вы со кая: Ра сiя, як нi дзiў на, 
тра цiць на ўгна ен нi не на шмат больш, 
чым Бе ла русь. Ча му? У iх шмат чар-
на зё му, та му i зер не вы хо дзiць тан-
ней шае, а бе ла рус ка му вы твор цу 
пры хо дзiц ца не як вы круч вац ца. Гэ та 
ад бi ва ец ца i на за роб ку: ча сам ён у 
сель скай гас па дар цы не пе ра вы шае 
200 руб лёў. Та кое ста но вi шча не аб-
ход на ка пi таль на мя няць.

ПРА ЎСЁ АД РА ЗУ
Пад час аб мер ка ван ня на па ся-

джэн нi ўзнi ма лi ся i iн шыя пы тан нi. На-
прык лад, сён ня шчыль насць па га лоўя 
ма лая для эка на мiч най мэ та згод нас цi: 
19 ка роў i 57 адзi нак буй ной ра га тай 
жы вё лы на 100 га сель гас угод дзяў. Ка-
лi па гля дзець на пе ра да выя гас па дар-
кi, уз ро вень па вi нен быць за 25 ка роў 
i 100 адзi нак буй ной ра га тай жы вё лы 
на 100 га. Усе пы тан нi пад час вы яз-
но га па ся джэн ня пад ра бяз на аб мяр-
коў ва лi, каб мець маг чы масць унес цi 
пэў ныя пра па но вы на на ра дзе па аг-
ра пра мыс ло вым комп лек се на ўзроў нi 
кi раў нi ка дзяр жа вы, якую пла ну ец ца 
пра вес цi ў най блi жэй шы час.

Адзiн з на дзён ных вы нi каў — не-
аб ход на ма ты ва ваць як кi раў нi коў, 
так i су пра цоў нi каў. Як ад зна чыў 
Аляк сандр Па пкоў, са мая га лоў ная 
за да ча — на ву чыц ца за раб ляць гро-
шы. Для гэ та га не аб ход на сiс тэ ма, 
якая вы ве дзе прад пры ем ства на са-
ма акуп насць. Мно гае за ле жыць ад 
кi раў нi ка, ад та го, якiя мэ ты ён для 
ся бе ста вiць. Маг чы ма, гэ та ад на з 
га лоў ных пры чын, ча му ад но прад-
пры ем ства рас це, а iн шае ледзь зво-
дзiць кан цы з кан ца мi. Больш было б 
у нас такіх Кірылаў Арлоўскіх, якія 
вярталіся б на сваю малую радзіму, 
каб ёй дапамагчы...

На дзея АНI СО ВIЧ. 
anisovich@zviazda.by
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Цяп лiч ная гас па дар ка «Рас све та».

Так вы гля дае са на то рый ААТ «Рас свет».

У са на то рыi не толь кi ле чац ца, але i па вы ша юць сваю ква лi фi ка цыю.


