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Раз віц цё ма лых і ся рэд ніх га ра доў для Бе ла ру сі — гэ та 
па тэн цы ял для ды на міч на га рос ту эка но мі кі ўсёй кра і ны. 
Пра гэ та не ад на ра зо ва ка заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, гэ та за кла дзе на ў дзяр жаў ныя пра гра мы і пла ны 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў. Стаў ка ро біц ца 
на су час ныя тэх на ло гіі, ма лое і ся рэд няе прад пры маль ніц тва, 
но выя ра бо чыя мес цы. І ка лі ў Еў ро пе ма лыя га ра ды ўжо 
лі чац ца кам форт ны мі і пры ваб ны мі для жыц ця, то ў 
Ма гі лёў скай воб лас ці над гэ тым яшчэ ста ран на пра цу юць.

За апош ні час вель мі да лё ка пра су нуў ся ў гэ тым кі рун ку 
Кры чаў. На га да ем, гэ ты го рад ува хо дзіць у спіс на се ле ных 
пунк таў, дзе Ука зам № 235 аб са цы яль на-эка на міч ным раз-
віц ці паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на ство ра ны больш кам форт ныя 
ўмо вы для ін вес та раў.

У лі пе ні на тэ ры то рыі бы лой вай ско вай час ці быў за пу шча ны 
кі тай скі ін вест пра ект ТАА «Ін фэн» па вы рошч ван ні гры боў, якія 
збі ра юц ца па стаў ляць на кі тай скі і бе ла рус кі рын кі. Ін вес та ру 
бяз вы плат на пе ра да дзе на 30 не вы ка рыс тоў ваемых аб' ек таў. 
Па куль на прад пры ем стве ство ра на 30 ра бо чых мес цаў, у пла-
нах ад крыць яшчэ 50.

Ле там у Кры ча ве быў за пу шча ны вы твор чы ўчас так за кры та-
га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Легп рам раз віц цё» з Баб руй ска, 
якое вы ра шы ла па шы рац ца ў паўд нё ва-ўсход нім на прам ку. 
Ство ра на 29 но вых ра бо чых мес цаў, пры чым пра ца ўлад ка вац-
ца змаг лі не толь кі кры чаў лян кі, але і жан чы ны з на ва коль ных 
вё сак. Боль шасць з іх прай шлі пе ра на ву чан не ў цэнт ры за ня-
тас ці і атры ма лі но вую пра фе сію. Учас так спе цы я лі зу ец ца на 
па шы ве спе цы яль на га абут ку для су пра цоў ні каў буй ных га за-
наф та вых кам па ній Ра сіі.

Сё ле та ў Кры ча ве ад крыў ся і швей ны ўчас так пры ват на га 
ўні тар на га прад пры ем ства «Шарм Прэм' ер» — вы твор цы ра-
сій скай ма ла дзёж най лі ніі адзен ня «Тваё». Па шыў ар га ні за ва лі 
на пло шчах фі лі яла «Кры чаў скі за вод гу мо вых вы ра баў» ААТ 
«Бел шы на». Па куль тут ство ра на 127 ра бо чых мес цаў, а ўся го 
іх бу дзе ка ля 350.

За дзе вяць ме ся цаў у Кры чаў скім ра ё не за рэ гіст ра ва на 
дзе сяць ка мер цый ных прад пры ем стваў і 89 ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. Рост па ступ лен няў у ра ён ны бюд жэт ад 
ар га ні за цый не дзяр жаў на га сек та ра эка но мі кі склаў 108,7 % 
да та ко га ж пе ры я ду ле тась.

А яшчэ Кры чаў стаў пер шым у рэс пуб лі цы «ра зум ным» го-
ра дам. Пра ект рас пра ца ва ны су мес на з аб' яд на ным ін сты ту там 
праб лем ін фар ма ты кі НАН Бе ла ру сі. Ужо за пу шча на адзі ная 
дыс пет чар ская служ ба з ка рот кім ну ма рам 115, у ра ён най па лі-
клі ні цы за піс ідзе на элект рон ную чар гу і вы да юць элект рон ныя 
рэ цэп ты, а ў шко ле ад зна кі вы стаў ля юць у элект рон ным дзён ні ку, 
но выя тэх на ло гіі ўка ра ня юц ца так са ма ў эк скур сій ную дзей-
насць. Га лоў най мэ тай рэа лі за цыі кан цэп цыі «Кры чаў — ма лы 
ра зум ны го рад. Кры чаў скі ра ён. Раз ві ва ем ся ра зам» з'яў ля ец ца 
па вы шэн не ўзроў ню і якас ці жыц ця на сель ніц тва.

— Ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі да зво ляць нам 
на ўпрост уза е ма дзей ні чаць з су поль нас ця мі і га рад ской інф-
ра струк ту рай, са чыць за тым, што ад бы ва ец ца ў го ра дзе, як 
ён раз ві ва ец ца і якія спо са бы да зва ля юць па леп шыць якасць 
жыц ця лю дзей, — ка жа стар шы ня Кры чаў ска га рай вы кан-
ка ма Дзміт рый БАЧ КОЎ. І на пы тан не, што трэ ба для та го, каб 
сцер ці мя жу па між ма лы мі і вя лі кі мі га ра да мі, за ўва жае:

— Вы нік заў сё ды за ле жыць ад та го, як ча ла век на сва ім 
ра бо чым мес цы ста віц ца да сва іх пра мых аба вяз каў. Трэ ба 
па ста ян на па вы шаць свой уз ро вень, ру хац ца на пе рад. Сён ня 
мы ак тыў на зай ма ем ся пе ра на ву чан нем лю дзей і ро бім стаў ку 
на но выя тэх на ло гіі. Усё гэ та ра зам дае маг чы масць сцер ці з 
ча сам ме жы па між го ра дам і вёс кай.

Слаў га рад — го рад не вя ліч кі, тут жы ве кры ху больш за 
сем ты сяч жы ха роў, але пра іх ак тыў насць ве да юць, на пэў на, 
ва ўсёй кра і не. Да стат ко ва зга даць слаў га рад скіх сы ра ро баў. 
Эка на міч на му пад' ёму ў ра ё не са дзей ні чае раз віц цё прад пры-
маль ніц тва і па спя хо вая ра бо та з пры цяг нен нем між на род ных 
гран таў.

— Наш пры ват ны біз нес сён ня ак тыў на асвой вае сфе ру 
па слуг, — ад зна чае стар шы ня Слаў га рад ска га рай са ве та 
Свят ла на ЯЗЕР СКАЯ. — За раз рэ гіст ру юц ца два но выя пра-
ек ты, на кі ра ва ныя на раз віц цё сель ска га прад пры маль ніц тва. 
Ад мыс ло вы цэнтр бу дзе ство ра ны як раз на ле ва бя рэж жы ра-
кі Сож, дзе за раз бу ду ец ца но вы мост. Са з'яў лен нем мос та 
ад кры ва юц ца і но выя маг чы мас ці: на прык лад, мы збі ра ем ся 
раз ві ваць ла гіс тыч ны кі ру нак. На ша мэ та — даць маг чы масць 
рэа лі за ваць ся бе сель ска му на сель ніц тву, знай сці ся бе на рын-
ку пра цы і быць за па тра ба ва ным. Вя лі кія спа дзя ван ні ўскла да-
юц ца на рэ гі я наль ны пра ект, у якім удзель ні ча юць пяць ра ё наў. 
Ён так са ма на кі ра ва ны на раз віц цё іні цы я тыў нас ці ся род мяс-
цо вых жы ха роў. Бу дзем ву чыць іх пі саць біз нес-пла ны, шу каць 
до на раў, удзель ні чаць у пра ек тах.

Хут ка ў Слаў га ра дзе пач не пра ца ваць фі лі ял баб руй ска-
га прад пры ем ства «Чыр во ны хар ча вік», дзе бу дзе ство ра на 
100 ра бо чых мес цаў, а ў вёс цы Пе ра гон ад кры ец ца мя са пе ра-
пра цоў чая вы твор часць.

— Збі ра ем ся ў ліс та па дзе ўвес ці ў дзе ян не буй ны сві на-
га доў чы комп лекс на 24 ты ся чы га лоў, дзе бу дзе ство ра на 
50 ра бо чых мес цаў, — ад зна чыў стар шы ня Слаў га рад ска га 
рай вы кан ка ма Кан стан цін ЖЫ ГУЦ КІ. — Пла ну ец ца, што са 
сту дзе ня на ступ на га го да ён ужо пач не пра ца ваць на поў ную 
ма гут насць. Плюс ро бім стаў ку на дрэ ва ап ра цоў ку. На пра ця гу 
апош ніх дзе ся ці дзён за рэ гіст ра ва на два но выя прад пры ем ствы 
гэ та га кі рун ку, дзе пла ну ец ца ад крыц цё 15—20 ра бо чых мес-
цаў. Да рэ чы, ак цэнт ро бім на ства рэн не но вых вы со ка пра дук-
цый ных мес цаў. Каб лю дзі маг лі атры маць доб рую зар пла ту 
і вы руч ка бы ла на шмат боль шай, чым ма ем сён ня. Да таго ж 
ак тыў на раз ві ва ем ту рыс тыч ную га лі ну.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Драй ве рам 
не аб ход на 

па ска рэн не
У Ві цеб скай воб лас ці сё ле та кож ны пя ты 
ру бель па дат каў — ад ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. Як кан ста ту юць у ка мі тэ це 
эка но мі кі абл вы кан ка ма, ле тась бы ло 
больш за 18 %. У не дзяр жаў ным сек та ры 
эка но мі кі за ня та ка ля 30 % тых, хто пра цуе.
Мяс цо вая ўла да на зі рае доб рую 
тэн дэн цыю: ад чу ва ец ца, што лю дзі ўсё 
больш ці ка вяц ца маг чы мас цю рас па чаць 
сваю спра ву.

Стар шы ня аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ пад час се сій, вы яз-
ных па ся джэн няў прэ зі ды у ма па ста ян на звяр-
тае ўва гу дэ пу та таў на не аб ход насць спры яць 
рэа лі за цыі дзе ла вой іні цы я ты вы. І так зва ны 
ча ла ве чы фак тар час та ўплы вае на пры цяг-
нен не ін вес ты цый. У якас ці ўзор на га ра ё на, 
на прык лад, Ула дзі мір Ця рэнць еў не раз пры-
во дзіў Лёз нен шчы ну. Стар шы ня мяс цо ва-
га рай са ве та Та ма ра ДРЫ ЛЁ НАК зра бі ла 
мно гае, каб за ці ка віць ін вес та раў. У па кі ну-
тым па мяш кан ні ка ля аў та вак за ла раз мяс ці лі 
вы твор часць адзен ня вя до ма га бе ла рус ка га 
брэн да. Да гэ та га яна са ма рас ка за ла па тэн-
цый на му ін вес та ру пра маг чы мас ці, пе ра лі-
чы ла плю сы ра ё на, у тым лі ку і бліз касць да 
Ві цеб ска. Пе ра ка на ла, ка ра цей ка жу чы, што 
вы гад на ўклас ці гро шы мож на тут.

Каб раз ві ва ла ся эка но мі ка та кіх не вя ліч кіх 
рай цэнт раў, як Лёз на, за ка на даў ча за ма ца-
ва ны шэ раг па слаб лен няў. У пры ват нас ці, 
каб зай мац ца дроб ным біз не сам, на прык-
лад пе ра воз кай гру заў, трэ ба толь кі па ве да-
міць мяс цо вай ад мі ніст ра цыі аб гэ тым. Для 
дзяр жаў ных ор га наў іс нуе та бу на ўмя шан не 
ў дзей насць ка мер цый ных струк тур. Та му 
знач на пра сцей ста ла іні цы я тыў ным гра ма-
дзя нам аран да ваць ці на быць у пры ват насць 
не ру хо масць.

Але ня рэд ка апош няя не ці ка віць па куп-
ні коў, бо зна хо дзіц ца ў вель мі не пры ваб-
ным ста не. Як кан ста та ваў член Са ве та па 
раз віц ці прад пры маль ніц тва пры Прэ-
зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, кі раў нік ві-
цеб скай фір мы «Аль янс пласт» Мі ка лай 
СІ ЛІ НАЎ, тыя, хто толь кі па чы нае біз нес, 
на ўрад ці ку пяць ста ры бу ды нак. Зра зу ме-
ла, каб пры вес ці яго ў па ра дак, спат рэ біц ца 
шмат гро шай. А ў бан ку атры маць крэ дыт 
да во лі праб ле ма тыч на, бо не аб ход на да-
ка заць, што, ка лі біз нес пра га рыць, бу дзе 
чым раз лі чыц ца. За лог ма ё мас ці — для мно-
гіх праб ле ма.

Во пыт ныя біз нес ме ны сцвяр джа юць, што 
прад пры маль ніц тва ад чу вае за ці каў ле насць 
ула ды ў плён ным су пра цоў ніц тве.

На мес нік стар шы ні ка мі тэ та эка но-
мі кі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Жан на 
ША РАН ДА пад крэс лі ла, што ад прад пры-
маль ні каў ча ка юць больш ак тыў на га ін та-
рэ су да дрэ ва ап ра цоў кі, вы ра бу пра дук цыі з 
ільну, вы твор час ці сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі. У пры яры тэ це — вы раб іна ва цый най 
пра дук цыі.

Да рэ чы, прад пры маль ніц тва ў глы бін цы 
раз ві та на да стат ко вым уз роў ні. Там за раб-
ля юць ка ля 7,1 ты ся чы ІП (больш за 35 % 
ад усіх у воб лас ці). Плюс за рэ гіст ра ва ны ў 
сель скай мяс цо вас ці, ма лых і ся рэд ніх га-
ра дах ка ля 3,5 ты ся чы фір маў.

Каб коль касць іх па вя лі чы ла ся, не аб ход-
на ад кры ваць біз нес-ін ку ба та ры. На ле та ў 
воб лас ці іх ста не ўдвая больш. У рам ках пра-
ек та ПРА АН «Са дзей ні чан не эфек тыў най за-
ня тас ці і са ма за ня тас ці на сель ніц тва ў ма лых 
і ся рэд ніх га ра дах Бе ла ру сі» іх ад кры юць у 
Глы бо кім і Ба ра ні Ар шан ска га ра ё на. Да рэ-
чы, ад на з мэт пра ек та — спры яць та му, каб 
буй ны біз нес, за меж ныя ін вес та ры не прос та 
вы ву ча лі маг чы мас ці су пра цоў ніц тва, але 
каб гэта давала кан крэт ныя вы ні кі.

У паў ноч най воб лас ці ў апош ні час ад-
бы ва ец ца ўсё больш біз нес-ме ра пры ем-
стваў. У іх бя руць удзел прад стаў ні кі ўла-
ды, экс пер ты, па чат коў цы ў біз не се. Во пыт-
ныя прад пры маль ні кі на біз нес-фо ру мах, 
круг лых ста лах, кан фе рэн цы ях бяс плат на 
кан суль ту юць тых, хто хо ча рас па чаць сваю 
спра ву або вый сці на но вы ўзро вень.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ві зі ту Прэ зі дэн та ў Ор шу. Па тэн цы ял мае 
сфе ра ту рыз му, ства рэн не но вых прад-
пры ем стваў і вы твор час цяў, раз віц цё 
пе ра пра цоў кі мяс цо вых ві даў сы ра ві ны, 
а так са ма га лі на ле са на рых тоў кі і дрэ-
ва ап ра цоў кі, бу даў ніц тва транс парт на-
ла гіс тыч ных цэнт раў.

Па да ных Мі ніс тэр ства эка но мі кі, за 
пер шае паў год дзе 2018-га пра мыя за-
меж ныя ін вес ты цыі на чыс тай асно ве 
(без улі ку за па зы ча нас ці пра мо му ін вес-
та ру за та ва ры, ра бо ты, па слу гі) скла лі 
1,3 міль яр да до ла раў. Але па-ра ней ша му 
асноў ны іх пры ток вы па дае на Мінск — 
0,7 міль яр да.

Не ма ла важ ным для эка на міч на га рос-
ту з'яў ля ец ца і раз віц цё іна ва цый на га па-
тэн цы я лу рэ гі ё наў. А гэ та цяг не за са бой і 
фар мі ра ван не аду ка цый най су поль нас ці, 
транс парт най інф ра струк ту ры і ды вер сі-
фі ка цыю рын ку пра цы.

Для вы ра шэн ня эка на міч ных праб лем 
спе цы я ліс ты пра па ноў ва юць рэ гі ё нам 
прын цып «ра зум най спе цы я лі за цыі». Ён 
пра ду гледж вае ад маў лен не ад дуб ля-
ван ня ад на стай ных прын цы паў раз віц ця 
су сед ні мі на се ле ны мі пунк та мі.

Але не ўсё за ле жыць толь кі ад эка но мі кі. 
Вя лі кая ро ля і ў са цы яль ных пра ек таў. До-
ступ да ме ды цын скіх па слуг (коль касць 
дак та роў, за бяс пе ча насць ле ка мі) у ста лі-
цы і аб лас ных цэнт рах знач на вы шэй шы, 
чым у рэ гі ё нах. Ды і аду ка цый ныя маг чы-
мас ці не спры я юць пры ваб нас ці ма лых і 
ся рэд ніх га ра доў: амаль па ло ва ўсіх ВНУ 
кра і ны раз ме шча на ў ста лі цы. На яў нас цю 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў ся род 
рэ гі я наль ных цэнт раў мо гуць га на рыц ца 
толь кі Ба ра на ві чы, По лацк, Гор кі, Ма зыр 
і Пінск. Та му і атрым лі ва ец ца, што боль-
шасць ма ла дых ква лі фі ка ва ных спе цы-
я ліс таў за ста ец ца ў пра цяг лых по шу ках 
пра цы ў Мін ску, не жа да ю чы вяр тац ца 

ў род ныя рэ гі ё ны, дзе ад чу ва ец ца не да-
хоп пра фе сій ных кад раў.

Асаб лі ва на дзён на ў Год ма лой ра дзі-
мы гу чыць пы тан не аб рэ аль ным удзе ле 
ў гра мад скім жыц ці ор га наў са ма кі ра-
ван ня. Хто як не мяс цо выя дэ пу та ты ве-
дае ўсе ба лю чыя пунк ты ў рэ гі ё не? Удзел 
шы ро кай гра ма дзян скай су поль нас ці, 
за ці каў ле най у па ляп шэн ні сі ту а цыі, па-
вя лі чыў бы коль касць стра тэ гій для раз-
віц ця і на даў бы штур шок для іні цы я ты вы 
мяс цо вым Са ве там.

Пад ра бяз ней аб перс пек ты ве ма лых і 
ся рэд ніх га ра доў Бе ла ру сі чы тай це ў ма-
тэ ры я лах на шых ка рэс пан дэн таў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

МА ЛЫХ ГА РА ДОЎМА ЛЫХ ГА РА ДОЎ

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ, ГРАН ТЫ, 
ІНА ВА ЦЫІ...

 У ТЭ МУ
Стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі Ма гі лёў ска га абл вы-

кан ка ма Рус лан СТРА ХАР:
— Ка лі мер ка ваць па той жа зар пла це, ін шых эка на-

міч ных па каз чы ках, то, без умоў на, вя лі кія га ра ды па куль 
пра цяг ва юць раз ві вац ца больш імк лі вы мі тэм па мі. Ста-
но ві шча ў рэ гі ё нах вель мі за ле жыць ад той ка ман ды, якая 
пра цуе пад кі раў ніц твам стар шы ні рай вы кан ка ма. Доб-
ры мі пры кла да мі ра бо ты на вы нік з'яў ля юц ца на сён няш-
ні дзень Слаў га рад скі і Кры чаў скі ра ё ны. Тут пра цу юць 
ад на ча со ва па ўсіх кі рун ках: пры цяг ва юць між на род ныя 
гран ты, ства ра юць но выя прад пры ем ствы. І вы ні кі ёсць.

Гэ та тое, на чым рас туць ра ё ны 
Ма гі лёў скай воб лас ці


