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«ПАЎНОЧНЫ ВЕКТАР»
З НОВЫМІ БРЭНДАМІ
Эканамічны форум аб'ядноўвае тры
паўночныя раёны Гродзеншчыны —
Астравецкі, Смаргонскі і Ашмянскі.
Сёлета прадстаўнікі бізнес-колаў
Беларусі, Расіі, Літвы, Польшчы, Латвіі
і Украіны сабраліся ў Смаргоні, каб
абмеркаваць магчымасці супрацоўніцтва
ў сферах энергетыкі, лагістыкі і турызму.
Упершыню форум стаў пляцоўкай
прэзентацыі школьных стартап-праектаў
і святам для аматараў пачаставацца
арыгінальнымі абаранкамі.

Астравец — з перспектывай АЭС
Усе тры паўночныя раёны паспяхова
развіваюцца, не спыняюцца на дасягнутым, а шукаюць новыя магчымасці і перспектывы для супрацоўніцтва.
Самым дынамічным можна назваць
Астравец — горад атамшчыкаў. Будаўніцтва першай беларускай атамнай станцыі
літаральна пераўтварыла маленькі гарадок. Ён значна вырас, развіваецца інфраструктура. Для замежных інвестараў раён
прывабны яшчэ і тым, што знаходзіцца на
мяжы з Еўрасаюзам і мае шырокую транспартную сетку — чыгунку і аўтатрасу, якая
злучаецца з міжнароднай. Гэты кірунак —
адзін з самых перспектыўных для прыцягнення інвестыцый.
— Генеральным планам развіцця горада
энергетыкаў закладзена будаўніцтва лагістычнага комплекса побач з чыгункай, —
адзначыў старшыня Астравецкага райвыканкама Ігар ШАЛУДЗІН. — Замеж-

ны інвестар рэалізаваў адзін такі праект
побач з міжнародным пунктам пропуску
«Катлоўка», дзе працуе электронная чарга. Прывабным з'яўляецца інвеставанне ў
аб'екты прыдарожнага сэрвісу. На ажыўленай развязцы ў Астраўцы ёсць магчымасць пабудаваць такі шматфункцыянальны аб'ект.
Ёсць перспектывы для размяшчэння
буйных вытворчых прадпрыемстваў. Сваіх
інвестараў чакаюць дзве пляцоўкі са зручнымі пад'язнымі шляхамі.
Знаёмства з рэгіёнам падчас форуму
прынесла свае вынікі. Так, паміж Астравецкім райвыканкамам і фондам развіцця
расійска-беларускага супрацоўніцтва «Белыя росы» Санкт-Пецярбурга падпісаны
дагавор аб сумеснай рабоце.
Як адзначыла прэзідэнт фонда Ірына РОГАВА, форум вельмі спрыяльны
для беларуска-расійскага эканамічнага
ўзаемадзеяння. Дзякуючы такім сустрэчам абодва бакі падпісалі пагадненне аб
пастаўках беларускай прадукцыі ў Расію.

Ашмяны — не толькі край
легендаў і паданняў
Сапраўды, раён валодае высокім гісторыка-культурным патэнцыялам. Але не
толькі. Як паведаміў падчас прэзентацыі
раёна яго кіраўнік Міраслаў САРАСЕК,
выгаднае геаграфічнае становішча дало
падставу шырокаму спектру супрацоўніцтва.
— У нас падпісана 12 пагадненняў з
рознымі рэгіёнамі шасці краін. Чарговы

Эканамічны форум
у Смаргоні завяршыўся
шэрагам падпісаных кантрактаў

міжнародны форум дае новы імпульс для
ўсталявання далейшых бізнес-кантактаў, —
адзначыў Міраслаў Сарасек.
У рэгіёна нямала цікавых прапаноў
для інвестараў у розных сферах дзейнасці. І дзелавыя партнёры адгукаюцца. Так
адбылося і гэтым разам. У рамках эканамічнага форуму «Паўночны вектар» гравійна-сартавальны завод «Баруны» знайшоў партнёра на пастаўку будматэрыялаў.
Кантракт на пастаўку крухмалу падпісаны
паміж гальшанскім прадпрыемствам і літоўскай фірмай. Сума кантракта складае
120 тысяч долараў, а гэта 10 працэнтаў ад
усёй гадавой выручкі прадпрыемства.
Падчас форуму адбылося падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж
Ашмянскім райвыканкамам і польскай
гмінай Сувалкі.

Форум плюс абаранкі
Новыя кантакты з'явіліся падчас міжнароднага форуму і ў гаспадароў — смаргонцаў. Нядаўна гарады-пабрацімы — Арзамас і Смаргонь — заключылі пагадненне
аб супрацоўніцтве. Цяпер разглядаецца

пытанне сумеснай работы Арзамаскага
машынабудаўнічага і Смаргонскага агрэгатнага заводаў. Плануецца адкрыццё філіяла беларускага прадпрыемства ў Расіі.
Падпісаны пагадненні паміж Смаргонскім
райвыканкамам і гмінай Востраў Мазавецка Польскай Рэспублікі.
Сёлета ў праграме форума з'явіліся дзве
новыя секцыі. На адной з іх былі прадстаўлены найлепшыя стартап-праекты моладзі
трох раёнаў. Яшчэ адна секцыя была прысвечана вытворчасці абаранкаў у краіне.
У ёй прынялі ўдзел хлебапёкі з усёй Беларусі, прадстаўнікі прыватнага бізнесу.
«Паўночны вектар» становіцца не толькі
месцам для дзелавых кантактаў, але і сапраўдным святам. Падчас форуму прайшоў фестываль-кірмаш «Смаргонскія абаранкі» — новае брэндавае свята аднаго
з прамысловых раёнаў Гродзеншчыны.
Горад прэтэндуе на тое, каб стаць сталіцай абаранак. Калісьці слава пра гэты
беларускі пачастунак разляталася па ўсёй
Еўропе. Цяпер у раёне ўзнаўляюць гэтыя
традыцыі.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

Іван ЖУК, першы намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама:
— У трох паўночных раёнах вобласці — Астравецкім, Ашмянскім і Смаргонскім —
засяроджаны значны вытворчы патэнцыял. Тут размешчаны прадпрыемствы цяжкай,
харчовай, лёгкай, дрэваапрацоўчай прамысловасці, будаўнічыя арганізацыі. Памежнае становішча спрыяе развіццю міжнароднай кааперацыі з суседзямі — літоўскімі і
польскімі партнёрамі. У цэлым паўночны рэгіён вельмі перспектыўны, і ў будучыні яго
чакае бурнае развіццё, асабліва з улікам будаўніцтва АЭС, першы блок якой увойдзе
ў строй у канцы гэтага года.

Ключ да паспяховай будучыні
Сёлета ў Віцебскай вобласці для рэалізацыі інвестыцыйных
праектаў неабходна прыцягнуць больш за 81 мільён долараў.
Аблвыканкамам сфарміраваны пералік асноўных арганізацый,
якія прыцягваюць прамыя замежныя інвестыцыі на чыстай аснове.
На жаль, у першым квартале адпаведны план не выкананы:
замест 20 мільёнаў долараў прыцягнулі «ў абарот» 15. Але,
як падкрэслівае губернатар Мікалай ШАРСНЁЎ, ёсць рэзерв,
улічваючы патэнцыял, які не выкарыстоўваецца. Проста
з інвестарамі трэба ўмець размаўляць, каб зацікавіць укласці
грошы ў канкрэтныя праекты.
Бадай, самы грандыёзны праект на Віцебшчыне — у Мёрскім
раёне. Там з удзелам замежных
інвестыцый сёлета працягваецца
будаўніцтва завода па вытворчасці металічнага ліста і белай
бляхі. Паралельна ў раёне вырашылі займацца лячэннем і рэабілітацыяй замежнікаў з праблемамі сэрца і не толькі.
Губернатар лічыць: каб у кожным раёне меліся такія інвестары, пытанняў з развіццём, вырашэннем сацыяльных праблем,
выплатай годнай зарплаты даўно
б не было. Па некаторых ацэнках,
памер інвестыцый у Мёршчыну —
да 300 мільёнаў долараў. У Талачынскім раёне атрымае развіццё
вытворчасць труб з паліпластыку.
А ў Полацкім раёне працягваюць
узводзіць дрэваапрацоўчы завод
з выкарыстаннем высокатэхналагічнага абсталявання.
Канешне, ва ўсіх на слыху рэалізацыя буйнога інвестыцыйнага
праекта ў Аршанскім раёне. Там,
у гарадскім пасёлку Балбасава,
будуецца мультымадальны прамыслова-лагістычны комплекс.
Добрых прыкладаў паспяховай
дзейнасці інвестараў на поўначы
краіны ўсё больш. У прыватнасці,
у Дубровенскім раёне на мяжы з
Расійскай Федэрацыяй вясной мінулага года літаральна ў чыстым
полі адкрылася найбуйнейшае ў
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Беларусі казіно з гатэлем. Расійскія інвестары «з нуля» зрабілі гэты
аб'ект і месцам, дзе выступаюць,
адпачываюць зоркі. Сотні жыхароў Дубровеншчыны, а таксама
суседняга Аршанскага раёна і Віцебска атрымалі рабочыя месцы.
Заробкі вельмі прыстойныя, падаткі ад дзейнасці казіно значна падмацоўваюць мясцовы бюджэт.
У Гарадоцкім раёне паспяхова дзейнічае расійская сельска-

гаспадарчая кампанія «Канцэрн
«Дзецкасельскі». Фірма інвеставала ў малочную жывёлагадоўлю. Каля дзесяці гадоў таму тут
запрацаваў першы комплекс, по-

У Гарадоцкім раёне паспяхова
дзейнічае расійская
сельскагаспадарчая кампанія
«Канцэрн «Дзецкасельскі».

тым пабудавалі другі... Праблем
са збытам малака няма. Заробкі
ў самых старанных даярак даўно
ўжо больш за 500 умоўных адзінак. Але, як падкрэслілі ў аддзеле

кадраў прадпрыемства, лянівых
супрацоўнікаў тут наогул няма.
На жаль, кадры ў дэфіцыце.
На Расоншчыне, бадай, адным з са мых эка ла гіч на чыстых раёнаў Беларусі, расійскія
інвестары некалькі гадоў таму
выкупілі некалькі аб'ектаў для
арганізацыі турызму. Тут і ў савецкі час не была развіта прамысловасць, затое шмат лясоў,
та му, лі чыц ца, на ват па вет ра
лечыць. У раёне два ландшафтныя заказнікі рэспубліканскага
значэння — «Сіньша» і «Чырвоны
Бор». На тэрыторыі першага —
каскад азёр, злучаных паміж сабой ракой Дрысай. На воднай
роўнядзі аднаго з азёр заказніка
расце рэліктавая расліна чылім,
або вадзяны арэх. І гэты факт вабіць прыезджых. Усё больш іншаземцаў цікавіць магчымасць
развіцця ў раёне менавіта аздараўленчага турызму.
У ра ё нах, дзе ад кры ва ецца новая вытворчасць, нярэдка

праводзяцца выязныя пасяджэнні прэзідыума абласнога Савета
дэ пу та таў. Стар шы ня прадстаўнічага органа мясцовай
улады Уладзімір ЦЯРЭНЦЬЕЎ
падкрэслівае неабходнасць пераймаць вопыт, дзяліцца напрацаванымі метадамі і спосабамі
ў выкарыстанні нерухомасці і ў
іншых кірунках.
Тое, што на Віцебшчыне трэба
больш актыўна прыцягваць прамыя замежныя інвестыцыі, не раз
агучваў спікер парламента. Старшыня Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА на адным з
пасяджэнняў аблвыканкама падкрэсліў, што летась паўночная
вобласць краіны адзіная не выканала адпаведнае заданне. Кіраўнік ніжняй палаты парламента
ўпэўнены, што менавіта прыцягненне інвестыцый — «барометр»
таго, як развіваецца вобласць,
раён...
Дарэчы, практыка паказвае,
што, калі ў мясцовай улады добрыя стасункі з тутэйшымі дзелавымі коламі, падтрымліваюцца як пачаткоўцы, так і сталыя
прадпрымальнікі, апошнія самі
«прыводзяць» інвестараў. Таму
разняволенне дзелавой ініцыятывы мае вялікае значэнне ў гэтым працэсе.
На месцах адказным асобам
трэба разумець, што, па сутнасці,
калі бізнесмены сумленна працуюць, то выконваюць фактычна
дзяржаўныя задачы. Сярод іншага яны спрыяюць напаўненню бюджэту, стварэнню новых
вытворчасцяў і рабочых месцаў,
добраўпарадкаванню і гэтак далей.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

