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У Ві цеб скай воб лас ці, як і ва ўсёй кра і не, ня ма праб ле мы 
знай сці са бе ра бо ту. Ёсць вя лі кі по пыт на ра бо чых, 
пра цаў ні коў сель скай гас па дар кі, кі роў цаў.

Зра зу ме ла, ства рэн не но вых ра бо чых мес цаў — адзін 
з ла ка ма ты ваў раз віц ця эка но мі кі. Гэ та і па да ткі, і маг чы-
масць спы ніць ад ток вы со ка ква лі фі ка ва ных спе-
цы я ліс таў. За кошт ства рэн ня но вых вы твор час цяў 
і прад пры ем стваў за 2016—2018 га ды воб ласць пе-
ра вы ка на ла за дан не па пра ца ўлад ка ва ных больш 
чым на тры ты ся чы ча ла век.

Ле тась да па маг лі знай сці ра бо ту 6,5 ты сячы ча-
ла век, за бя гу чую пя ці год ку — 32 ты ся чам.

Да рэ чы, ці ка вы «ды са нанс» па тэ ме ства рэн ня 
но вых ра бо чых мес цаў. У ін тэр нэ це ак тыў на аб мяр-
коў ва юць за пал ка вую тэ му: і су му юць, і жар ту юць 
на конт за крыц ця з-за страт нас ці вы твор час ці за па-
лак у Пін ску. І ма на па ліс там ча со ва ста не сла ву ты 
ба ры саў скі вы твор ца. Але ня доў га, бо на Ві цеб-
шчы не з'я віц ца кан ку рэнт. Ін вес тар з Аб' яд на ных 
Араб скіх Эмі ра таў пла нуе толь кі на пер шым эта пе 
рэа лі за цыі пра ек та ўклас ці тры міль ё ны до ла раў у 
вы раб за па лак у Па ста вах. Вы гад ныя ўкла дан ні, бо 
пра ца ваць мож на ў рам ках іль гот сва бод най эка-
на міч най зо ны «Ві цебск». Ка ля трыц ца ці ча ла век 
атры ма юць ра бо чыя мес цы. Пла ну ец ца ў асноў-
ным экс пар та ваць та вар у кра і ны аф ры кан ска га 
кан ты нен та.

Да рэ чы, ня даў на ў зо не за рэ гіст ра ва ны 49-ы рэ зі дэнт. 
Як па ве да міў кі раў нік ад мі ніст ра цыі СЭЗ «Ві цебск» 

Мі ха іл СКУ РАТ, на ві чок — з ай чын ным ка пі та лам — пры-
ват нае бу даў ні чае ўні тар нае прад пры ем ства «Лі нія зно су», 
якое бу дзе рэа лі зоў ваць ін вес ты цый ны пра ект па збо ры 
і пе ра пра цоў цы дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў з на-

ступ ным вы ка ры стан нем іх у бу даў ні чай га лі не. Пад раз-
мя шчэн не вы твор час ці абра на пля цоў ка ў Ор шы.

Рэа лі за цыя гэ та га ін вес ты цый на га пра ек та бу дзе спры-
яць вы ка нан ню пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Ар шан ска га ра ё на да 2023 го да (у рам ках Ука за 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 506).

І ўсё больш ёсць пры кла даў ад крыц ця там уні каль ных 
прад пры ем стваў. Для ства рэн ня ўмоў фар мі ра ван ня ла гіс-
тыч на га па тэн цы я лу і па вы шэн ня тран зіт най пры ваб нас ці 
воб лас ці ў га рад скім па сёл ку Бал ба са ва пра цуе адзін з 
най буй ней шых у кра і не аў та ма біль ных тэр мі на лаў «Брэ мі-
на-Ор ша». І яго па этап нае раз віц цё з бу даў ніц твам і па шы-
рэн нем маш та баў дзей нас ці вель мі ак тыў на пра цяг ва ец ца. 

Ён ста не ад ным з най буй ней шых у Еў ро пе.
У Ар шан скім ра ё не па чаў пра ца ваць і цэх пе ра пра цоў кі 

соі. А з пры цяг нен нем тэх на ло гій ад ной з із ра іль скіх кам-
па ній га ран та ва на па спя хо вым бу дзе функ цы я на ван не 
сві на рэп ра дук та ра на пяць ты сяч га лоў сві на ма так па блі зу 
вёс кі Га ра ны. Ана ла гіч ны — у Лёз нен скім ра ё не...

Што да ты чыц ца ўплы ву на эка но мі ку і ры нак 
пра цы ма ло га і ся рэд ня га біз не су, то ён за бяс печ вае 
чац вёр тую част ку бюд жэ ту. Яго ўнё сак у са цы яльна-
эка на міч нае раз віц цё воб лас ці ня ўхіль на рас це. 
Сён ня на тэ ры то рыі воб лас ці пра цуе больш за 
31 ты ся чу суб' ек таў прад пры маль ніц тва. Іх коль-
касць ле тась вы рас ла на ты ся чу. Па ча лі дзей насць 
ка ля 280 но вых ма лых ар га ні за цый і ка ля 20 вы-
твор час цяў, дзе ство ра на амаль 1400 но вых ра бо-
чых мес цаў.

У Пры дзвін ні ўжо ня ма ла пры кла даў, ка лі ства-
ра юц ца вы твор час ці, якія да юць маг чы масць ак-
тыў ней раз ві вац ца прад пры ем ствам. На прык лад, 
на «Ві цеб скіх ды ва нах» ар га ні за ва лі ўлас ную вы-
твор часць по лі пра пі ле на вых ні так. Прад пры ем-
ствам «Ві цеб скэ нер га» ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 
цэх за ма роз кі ягад, ага род ні ны і гры боў. Рэа лі зоў-
ва ец ца пра ект па за ма роз цы буль бы Та ла чын скім 
кан сер ва вым за во дам. Да тэр мі но ва зда дзе ны 
Ві цеб скай брой лер най птуш ка фаб ры кай зер не-
сушыль ны комп лекс з ёміс тас ця мі для за хоў ван ня 

ў пры гра ніч ным з Ра сі яй га рад скім па сёл ку Су раж.
Кі раў ні кам рай вы кан ка маў гу бер на тар Мі ка лай Шарс-

нёў па ста віў за да чу: аса біс та браць удзел у пры цяг нен ні 
ін вес та раў, а зна чыць, у ства рэн ні но вых ра бо чых мес цаў, 
якія бу дуць ад па вя даць па трэ бам ча су. Ад па вед ны і кло-
пат стар шынь рай са ве таў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПОПЫТ НА РУКІ...

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

На га да ем, што пры 
скла дан ні па доб на га спі са 
ўліч ва юц ца та кія па каз чы-
кі, як уз ро вень за рэ гіст ра-
ва на га бес пра цоўя, до ля 
бес пра цоў ных, якія шу ка-
юць ра бо ту больш за год, 
ка э фі цы ент на пру жа нас ці 
на рын ку пра цы, тэм пы 
рос ту коль кас ці за ня тых і 
не ка то рыя ін шыя.

Са мая на пру жа ная сі-
ту а цыя на рын ку пра цы да 
па чат ку гэ та га го да, паў то-
рым ся, скла ла ся ў Мін скай 
і Ві цеб скай аб лас цях. Так, 
у Мін скай воб лас ці праб-
лем ныя ака за лі ся дзе вяць 
ра ё наў з двац ца ці двух: Бя-
рэ зін скі, Ві лей скі, Ка пыль-
скі, Круп скі, Ла гой скі, Ма-
ла дзе чан скі, Мя дзель скі, 
Пу ха віц кі і Слуц кі.

Па доб ная сі ту а цыя і на 
Ві цеб шчы не: так са ма дзе-
вяць, мяк ка ка жу чы, не 
зу сім па спя хо вых у гэ тым 
пла не ра ё наў — Бе шан ко-
віц кі, Глы боц кі, Га ра доц кі, 
Мёр скі, Па стаў скі, Ра сон-
скі, Сен нен скі, Та ла чын скі 
і Шар каў шчын скі.

У Брэсц кай і Го мель скай 
аб лас цях на ліч ва ец ца па 
тры праб лем ных ра ё ны. 
Гэ та Бя ро заў скі, Іва наў скі 
і Лу ні нец кі (Брэст чы на) 
і Доб руш скі, Ра га чоў скі і 
Хой ніц кі ра ё ны (Го мель-
шчы на).

Не зу сім звы чай ная сі-
туа цыя скла ла ся ў Ма гі лёў-

скай воб лас ці, дзе ра зам з 
Дры бін скім і Круг лян скім 
ра ё на мі ў пе ра лік тра піў го-
рад Баб руйск з на сель ніц-
твам 217 ты сяч ча ла век (да-
рэ чы, ужо дру гі раз за пар). 
Ну, а менш за ўсё праб лем 
з пра ца ўлад ка ван нем 
ад чу ва юць жы ха ры Гро-
дзен шчы ны, дзе ў пе ра лік 
тра пі лі толь кі Зэ львен скі і 
Свіс лац кі ра ё ны.

У цэ лым уз ро вень за рэ-
гіст ра ва на га бес пра цоўя 
па ста не на 1 каст рыч ні ка 
2019 го да склаў 0,3 % ад 
коль кас ці ра бо чай сі лы. 
Але гэ тая ліч ба да ты чыц-
ца толь кі тых, хто стаў на 
ўлік у служ бе за ня тас ці. 
Так, па звест ках Мі ніс тэр-

ства пра цы і са ца ба ро ны, 
уся го за сту дзень—каст-
рыч нік мі ну ла га го да ў ор-
га ны па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не па 
са дзей ні чан не ў пра-
цаўлад ка ван ні звяр ну ла ся 
158,8 ты сячы бе ла ру саў. 
З іх у якас ці бес пра цоў ных 
бы лі за рэ гіст ра ва ныя толь-
кі 80,4 ты ся чы ча ла век. 
Разам з тымі, хто ўжо ста яў 
на ўлі ку на 1 сту дзе ня 2019 
го да, у пра ца ўлад ка ван ні, 
па афі цый ных звест ках, 
ме лі па трэ бу 175,7 ты ся чы 
ча ла век, з іх 92,9 ты ся чы 
бес пра цоў ных.

У той жа час ка лі раз ліч-
ваць уз ро вень бес пра цоўя 
ў ад па вед нас ці з ме та да ло-

гі яй Між на род най ар га ні-
за цыі пра цы, то ён у Бе ла-
ру сі па ста не на дру гую па-
ло ву 2019 го да склаў 4,4 % 
ад коль кас ці ра бо чай сі лы. 
Та кія звест кі пры во дзіць 
Бел стат, які раз на квар тал 
вы ба рач на аб сле дуе хат нія 
гас па дар кі. Пры гэ тым бес-
пра цоў ны мі лі чац ца лю дзі, 
якія ў пе ры яд пра вя дзен ня 
аб сле да ван ня не ме лі ра-
бо ты і зай ма лі ся яе по шу-
ка мі, звяр та ю чы ся ў дзяр-
жаў ную або ка мер цый ную 
служ бу за ня тас ці, у СМІ ці 
ін тэр нэт або не па срэд на да 
ад мі ніст ра цый прад пры-
ем стваў, ра бо та даў цаў і 
г. д., вы ка рыс тоў ва ю-
чы аса біс тыя су вя зі, або 

здзяйс ня лі кро кі да ар га-
ні за цыі ўлас най спра вы. 
І яшчэ ад на ўмо ва па він на 
быць вы ка на на для та го, 
каб ча ла ве ка мож на бы ло 
лі чыць бес пра цоў ным: ён 
па ві нен быць га то вы пры-
сту піць да ра бо ты на пра-
ця гу тыд ня. Та кім чы нам, у 
якас ці бес пра цоў ных так-
са ма мож на ўліч ваць пен-
сі я не раў і сту дэн таў дзён-
ных ад дзя лен няў.

* * *
У па ста но ве ўра да 

№ 921 ад 27.12.2019, у якой 
у якас ці да дат ку і быў апуб-
лі ка ва ны пе ра лік тэ ры то-
рый, дзе пры сут ні чае на-
пру жа ная сі ту а цыя на рын-
ку пра цы, так са ма зме шча-
ны план дзе ян няў на 2020 
год па ства рэн ні ўмоў для 
раз віц ця эка но мі кі.

У пры ват нас ці, там 
згад ва ец ца пад рых тоў ка 
за ко на пра ек та, па вод ле 
яко га бу дуць па вы ша ны 
па ме ры са цы яль ных вы-
плат для бес пра цоў ных 
гра ма дзян, што жы вуць на 
тэ ры то ры ях з гэ та га пе ра-
лі ку, а так са ма для бес пра-
цоў ных бе ла ру саў, ста рэй-
шых за 50 га доў. Акра мя 
та го, пла ну ец ца ўзяць пад 
асаб лі вы кант роль ра бо ту 
па са дзей ні чан ні за ня тас ці 
на сель ніц тва на та кіх тэ-
ры то ры ях і што квар таль на 
ана лі за ваць яе эфек тыў-
насць. У пры ват нас ці, ся-
род мер, якія да па ма га юць 
зняць на пру жан не ў сфе ры 
за ня тас ці, спе цы я ліс ты на-

зы ва юць са дзей ні чан не пе-
ра ся лен ню бес пра цоў ных і 
чле наў іх сем' яў на но вае 
мес ца жы хар ства і ра бо ты 
з да ван нем най маль ні кам 
жыл ля, пра фе сій ную пад-
рых тоў ку і пе ра пад рых тоў-
ку бес пра цоў ных, ар га ні-
за цыю аплат ных гра мад-
скіх ра бот, са дзей ні чан не ў 
ар га ні за цыі прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці бес пра-
цоў ных.

Вар та так са ма ад-
зна чыць, што па чы на-
ю чы з 2007 го да пра цуе 
Агульна рэс пуб лі кан скі 
банк ва кан сій, раз ме шча-
ны на пар та ле Дзяр жаў-
най служ бы за ня тас ці, які 
ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец-
ца ўсі мі ах вот ны мі. Так, у 
сту дзе ні—ліс та па дзе мі ну-
ла га го да на ім за фік са ва на 
15,2 міль ё на на вед ван няў.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЁСЦЬ ЖА ДАН НЕ — 
БУ ДЗЕ І РА БО ТА!

Па вод ле звес так 
Мінп ра цы і са ца ба ро-
ны, уся го ў Бе ла ру сі ў 
ліс та па дзе 2019 го да 
бы ло пры ня та на ра-
бо ту 50 276 ча ла век, 
зволь не на — 56 944. 
Су ад но сі ны пры ня тых 
і зволь не ных ра бот ні-
каў скла лі 88,3 % (гэ-
тыя звест кі не ўліч ва-
юць мік ра ар га ні за цыі і 
ма лыя ар га ні за цыі без 
ве да мас най пад па рад-
ка ва нас ці).
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