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МЕРКАВАННІ

Па пра цу — 
у вёс ку

Сі ту а цыя не звы чай ная. Пры вык лі 
да су праць лег ла га — лю дзі ў по шу ках 
пра цы па кі да юць вёс ку і едуць 
у го рад. Ка лі па гля дзець на гэ ту 
праб ле му з ін ша га бо ку, мож на 
за ўва жыць: перс пек тыў ную пра цу на 
вы дат ных умо вах га рад скі ча ла век 
мо жа знай сці і ў вёс цы. Мы за пы та лі 
ў на шых чы та чоў, ці змя ні лі б яны 
мес ца жы хар ства дзе ля пра цы?

На тал ля МА ЗЫН СКАЯ, стар шы-
ня Жо дзін ска га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў:

— Я вель мі пад трым лі ваю гэ тую 
ідэю. Я за тое, каб мо ладзь вяр та ла ся 
ў вёс ку, лю дзі за ма цоў ва лі ся ў па сёл-
ках, мяс тэч кі ажы ва лі. Вёс кі на ша га 
сель са ве та раз мя шча юц ца ва кол Жо-
дзі на. Мно гія лю дзі, асаб лі ва з аг ра га-
рад коў Бар су кі і Ба да го ва, пра цу юць 
у го ра дзе. У нас ёсць буй ны ін дуст-
ры яль ны аг ра пра мыс ло вы комп лекс 
«Жо дзі на Аг раП ле мЭ лі та», ство ра ны 
На ву ко ва-прак тыч ным цэнт рам па 
жы вё ла га доў лі На цы я наль най ака-
дэ міі на вук Бе ла ру сі. У іх шмат но вых 
аў та ма ты за ва ных прад пры ем стваў: 
і фер мы, і сві на га доў чыя гас па дар кі. 
Тым па трэб ны спе цы я ліс ты, якія мо-
гуць пра ца ваць з но вы мі камп' юта ры-
за ва ны мі сіс тэ ма мі. За раз прад пры ем-
ства бу дуе да мы для сва іх спе цы я ліс-
таў. Мо ладзь пры яз джае і за ста ец ца 
пра ца ваць у сель скай мяс цо вас ці. Зга-
дзі це ся, ма ла дой сям'і цяж ка ад ра зу 
ку піць дом ці ква тэ ру, та му ў пер шую 
чар гу іх пры цяг вае вы ра шэн не жыл-
лё ва га пы тан ня.

Ма рыя АЛЕЙ НІК, на чаль нік 
упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не Лю бан ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та:

— За раз мы зай ма ем ся пе ра ся лен-
нем двух баб руй чан у вёс ку Аса вец. 
Там но выя жы ха ры бу дуць пра ца ваць 
спе цы я ліс та мі — ве тэ ры нар ным ура-
чом і заа тэх ні кам. Яны за га дзя пры яз-
джа юць, су стра ка юц ца з кі раў ніц твам 
гас па дар кі, вы ра ша юць усе пы тан ні з 
улад ка ван нем.

Унут ры ра ё на так са ма ёсць пе ра ся-
лен ні, але іх знач на менш, чым ра ней, 
бо ёсць пра цоў ныя мес цы і лю дзей усё 
за да валь няе. У мі ну лым го дзе да нас 
пры еха ла сям'я з Шу мі лін ска га ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці. Жан чы на пра цуе 
за гад чы цай фер мы, а яе муж — трак-
та рыс там. Усім, хто пе ра ся ля ец ца, мы 
да ём жыл лё. Уз рост но вых жы ха роў 
на ша га ра ё на — да 40 га доў. Гэ та тая 
ўзрос та вая ка тэ го рыя, ка лі лю дзі яшчэ 
ма юць сме ласць «са рвац ца» з пры-
выч на га мес ца жы хар ства. Апош нія 
га ды за ўваж ная ста ноў чая тэн дэн цыя: 
лю дзі не па кі да юць ра ён, а пры яз джа-
юць да нас. Ка лі б пе ра да мной ста я ла 
пы тан не, ці ска рыс тац ца та кой маг чы-
мас цю, я зга дзі ла ся б: лі чу, што сён ня 
ма біль насць вель мі не аб ход ная.

Да р'я СПЯ ЦА НА ВА, на мес нік 
стар шы ні праф са юз най ар га ні за-
цыі сту дэн таў БДУ:

— На мой по гляд, усё за ле жыць ад 
каш тоў нас цяў пэў на га ча ла ве ка. Ка лі 
для яго на пер шым мес цы не кар' е ра 
і ён хо ча больш ча су зай мац ца сва ёй 
сям' ёй, мне зда ец ца, мож на жыць і не 
ў вя лі кім го ра дзе. Я за ўва жаю, што ў 
мо ла дзі ця пер ёсць тэн дэн цыя пе ра-
яз джаць у вёс ку. Мно гія хо чуць мець 
свой улас ны до мік, быць блі жэй да 
пры ро ды. На мой по гляд, вель мі важ-
на ства раць умо вы для пе ра ез ду на 
пра цу ў не вя лі кі на се ле ны пункт. Ка лі 
ёсць доб рая ва кан сія і да юць жыл лё, 
ча му не? Ка неш не, у вя лі кім го ра дзе 
больш шан цаў для са ма рэа лі за цыі, 
улад ка ван ня дзя цей у гурт кі, сек цыі. 
Але сён ня та кія маг чы мас ці ёсць і ў 
не вя лі кіх га рад ках, і ў па сёл ках.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Між рэ гі я наль нае рас сла ен не 
ўнут ры кра і ны ста но віц ца 
ўстой лі вым пра цэ сам», — 
ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 2 са ка ві ка 
ў Мін ску на па ся джэн ні, 
пры све ча ным спра ва зда чы 
ўра да, На цы я наль на га бан ка, 
абл вы кан ка маў і Мінск ага 
гар вы кан ка ма аб вы ні ках 
пра цы эка но мі кі за 2017 год 
і за да чах па за бес пя чэн ні 
ўстой лі ва га эка на міч на га 
рос ту.

Не на ві на, што рэ гі ё ны 
раз ві ва юц ца не раў на мер на, 
а асноў ны люд скі ды фі нан са-
вы ка пі тал скан цэнт ра ва ны ў 
ста лі цы. Лес рук, які ўзняў ся ў 
ад каз на пы тан не «Хто тут не з 
Мін ска?» пад час ін тэр ак тыў най 
дыс ку сіі «Як ажы віць бе ла рус-
кія рэ гіё ны», яшчэ раз на гляд на 
па ка заў, што ста лі ца са праў ды 
«вы смокт вае» люд скі ка пі тал 
з вё сак і ма лых га ра доў. Так 
склад ва ла ся дзе ся ці год дзя мі, 
а на сён няш ні мо мант сі ту а цыя 
да сяг ну ла та кіх маш та баў, што 
вёс кі вы мі ра юць, а жы ха ры 
мно гіх ма лых га ра доў вы му ша-
ны пра ца ваць у ста лі цы. Ча му 
так ад бы ло ся і што трэ ба не ад-
клад на зра біць для па ляп шэн-
ня сі ту а цыі, раз ва жа лі экс пер ты 
пад час зга да най су стрэ чы, ар-
га ні за ва най гра мад скім аб' яд-
нан нем «Дыс ку сій на-ана лі тыч-
ная су поль насць «Лі бе раль ны 
клуб».

Што ад бы ва ец ца?
Па-пер шае, у рэ гі ё нах 

скла да ная дэ ма гра фіч ная сі-
ту а цыя. У той час як вя лі кія 
га ра ды рас лі, вёс кі і ма лыя 
га ра ды страч ва лі на сель ніц-
тва. Па вод ле да ных Мі ніс тэр-
ства эка но мі кі, да 2032 го да 
77 са 118 ра ё наў Бе ла ру сі не 
бу дуць мець устой лі вай коль-
кас ці жы ха роў (гэ та зна чыць, 
што ў іх бу дзе жыць менш за 
20 ты сяч ча ла век). Буй ныя га-
ра ды, перш за ўсё Мінск, пе-
ра цяг ва юць ма ла дзей шых і 
час та — най больш здоль ных. 
Роз ні ца ва ўзрос це доб ра ві-
даць на пры кла дзе ка э фі цы-
ен та смя рот нас ці: у 2015 го дзе 
на ты ся чу жы ха роў у Мін ску 
пры па да ла 8,8 смер ці, а па 
ўсёй Бе ла ру сі — 13,6.

Па-дру гое, рэ гі ё ны губ ля-
юць пра цоў ныя рэ сур сы. Па-
чы на ю чы з 2012 го да сель скае 
на сель ніц тва што год ста біль на 
ска ра ча ец ца на 1 %. Коль касць 
пра ца здоль ных у рай цэнт рах 
змен шы ла ся на 3 % за пе рыяд 
з 2014 г. Гэ та пры во дзіць да 
фар мі ра ван ня клас та раў так 
зва ных дэ прэ сіў ных рэ гі ё наў, 
у якіх ня ма ка му пра ца ваць.

Па-трэ цяе, на зі ра ец ца дыс-
ба ланс у апла це пра цы. Па вод-
ле да ных за пе ры яд з 2003 па 
2016 га ды, ся рэд ні за ро бак па 
кра і не ад роз ні ва ец ца ад за роб-
ку ў рай цэнт рах пры клад на на 
20 %.

Па-чац вёр тае, у рэ гі ё нах ні-
жэй шы ўзро вень са цы яль на га 
раз віц ця. Гэ та доб ра ві даць па 
коль кас ці ВНУ за ме жа мі Мін-
ска. Ка лі ў Мін ску іх 28, то ў 
Ма гі лёў скай воб лас ці — 5, 
у Гро дзен скай — 3, у Го мель-
скай — 6, у Ві цеб скай — 5, 
у Брэсц кай — 4.

Па-пя тае, у рэ гі ё наў, на дум-
ку экс пер таў, не да стат ко ва са-
ма стой нас ці, па чы на ю чы ад 
раз мер ка ван ня па дат каў і за-
вяр ша ю чы не вель мі раз ві тым 
мяс цо вым са ма кі ра ван нем. 
Да да дзім да гэ та га ўтры ман скі 
на строй пэў най част кі лю дзей, 
якія ні чо га не хо чуць мя няць у 
сва ім жыц ці. Бо для та го каб на-
вес ці па ра дак на ўлас ным пад-
вор ку, не трэ ба ча каць аб' явы 
пра су бот нік.

З мер ка ван ня мі экс пер таў 
па га джа ец ца і дэ пу тат Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі-
сіі па эка на міч най па лі ты цы 
Ле а нід БРЫЧ: «Ка лі ў ста лі цы і 
аб лас ных цэнт рах ста но ві шча 
па кры се па ляп ша ец ца — ак ты-
ві зу ец ца біз нес, ства ра юц ца не-
вя лі кія ма біль ныя прад пры ем-
ствы, па сту по ва рас це за ро бак, 
пра яў ля юц ца не ка то рыя ін шыя 
ста ноў чыя тэн дэн цыі, дык у рэ-
гі ё нах гэ та па куль не вель мі ад-

чу ва ец ца. З-за ад сут нас ці пра-
цы не змян ша ец ца міг ра цыя ў 
га ра ды ква лі фі ка ва ных спе цыя-
ліс таў. А вы пуск ні кі вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў не хо чуць 
вяр тац ца на ма лую ра дзі му».

Ра біць стаў ку на біз нес
На дум ку экс пер таў, най-

перш на шым рэ гі ё нам па трэб-
на моц нае мяс цо вае са ма кі-
ра ван не. Як рас ка заў Ле а нід 
Брыч, не пер шы год вя дзец ца 
га вор ка пра тое, што рэ гі ё нам 
трэ ба даць больш са ма стой-
нас ці. «Мяс цо выя Са ве ты дэ-
пу та таў, вы ка наў чыя ка мі тэ ты 
па він ны вы зна чаць га лоў ныя 
кі рун кі раз віц ця сва іх тэ ры то-
рый, фар мі ра ваць пад атко вую 
ба зу і сіс тэ му пер ша чар го ва-
га вы ка ры стан ня за роб ле ных 
гро шай. Ад на ча со ва яны па-
він ны ад каз ваць за вы ні кі сва-
ёй дзей нас ці не толь кі пе рад 
вы шэй шым кі раў ніц твам, але і 
пе рад на сель ніц твам, — ка жа 
пар ла мен та рый. — Ду ма ец ца, 
гэ та пры му сіць мяс цо вых кі раў-
ні коў, як і па тра буе Прэ зі дэнт 
кра і ны, больш кла па ціц ца ме-
на ві та пра на дзён ныя спра вы 
і праб ле мы лю дзей, раз віц цё 
эка но мі кі, пра вы пра цоў ку і 
пры няц це та кіх ра шэн няў, якія 
бу дуць да па ма гаць суб' ек там 
гас па да ран ня, а не пе ра шка-
джаць іх пра цы, па фар маль-
ных пры кме тах або з-за ня знач-
ных па ру шэн няў стрым лі ва ю чы 
пра яў лен не іні цы я ты вы і прад-
пры маль нас ці».

Для па ляп шэн ня са цы яль-
на-эка на міч най сі ту а цыі ў рэ-
гі ё нах экс пер ты пра па ну юць 
вы ка рыс таць у тым лі ку і во пыт 
ін шых кра ін, які да ты чыц ца дэ-
цэнт ра лі за цыі. У прык лад яны 
ста вяць Гер ма нію, дзе Цэнт ра-
банк зна хо дзіц ца ў Франк фур-
це-на-Май не, а не ў Бо не. А ў 
Чэ хіі ўсе су ды вы со кіх ін стан-

цый вы не се ны за ме жы Пра гі. 
І та кая прак ты ка іс нуе ў мно гіх 
кра і нах Еў ро пы.

На ву ко вы су пра цоў нік Цэнт-
ра эка на міч ных да сле да ван няў 
BEROC Алег Мо заль упэў не ны, 
што рэ гі ё ны ўра туе прад пры-
маль ніц тва. У пры ват нас ці, 
ся мей ны біз нес, у якім спа лу-
ча юц ца, на прык лад, кла січ ная 
сель ская гас па дар ка і ІT-тэх-
на ло гіі. На прак ты цы гэ та вы-
гля дае та кім чы нам: дроб ныя 
вы твор цы сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі ка а пе ру юц ца і ажыц-
цяў ля юць па стаў кі ў буй ныя 
ганд лё выя сет кі, вы ка рыс тоў-
ва ю чы ма біль ную пра гра му.

Ле а нід Брыч так са ма лі чыць, 
што ў рэ гі ё нах га лоў ную стаў ку 
трэ ба ра біць на ма лы біз нес, бо 
ён больш ма біль ны, ма неў ра-
ны, здоль ны хут ка ства раць но-
выя ра бо чыя мес цы і вы ка рыс-
тоў ваць мяс цо выя рэ сур сы.

«Пэў ны ўплыў на ста но ві шча 
спраў у пра він цыі, як па да ец ца, 
зро біць аб' яў лен не бя гу ча га го-
да Го дам ма лой ра дзі мы, — ка-
жа пар ла мен та рый. — Хо чац ца 
ве рыць, што з гэ тай на го ды не 
адзін біз нес мен ус пом ніць пра 
тыя мяс ці ны, дзе на ра дзіў ся і 
вы рас, і — па пры кла дзе сла-
ву тых ро даў мі ну ла га — па-
ста ра ец ца па кі нуць сваё імя ў 
гіс то рыі род най зям лі шля хам 
укла дан ня срод каў у яе раз віц-
цё і пра цяг жыц ця. Апош нім 
ча сам у кра і не на зі ра ец ца вы-
раз ны рух у кі рун ку кан крэт на га 
вы ра шэн ня на спе лых праб лем. 
Ула да на прак ты цы ады хо дзіць 
ад за ліш ня га рэ гу ля ван ня эка-
но мі кі і яе склад ні каў, ад мност-
ва за ба рон і аб ме жа ван няў. 
І гэ та ста ла доб рым зна кам як 
для вы твор цаў, біз нес ме наў, 
так і для ай чын ных і за меж ных 
ін вес та раў. Зна чыць, па він ны 
быць і ста ноў чыя вы ні кі».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

ІН ТЭР АК ТЫЎ НАЯ ДЫС КУ СІЯ

ЯК ПА ЛЕП ШЫЦЬ 
ЖЫЦ ЦЁ ЗА МКАД

Год ма лой ра дзі мы — доб рая на го да, 
каб ад ра дзіць бе ла рус кую глы бін ку

Апош нім ча сам 
у кра і не на зі ра ец ца 

вы раз ны рух у кі рун ку 
кан крэт на га вы ра шэн ня 
на спе лых праб лем. Ула да 
на прак ты цы ады хо дзіць 
ад за ліш ня га рэ гу ля ван ня 
эка но мі кі і яе склад ні каў, 
ад мност ва за ба рон 
і аб ме жа ван няў.


