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Эка на міч ны фо рум аб' яд ноў вае тры 
паў ноч ныя ра ё ны Гро дзен шчы ны — 
Аст ра вец кі, Смар гон скі і Ашмян скі. 
Сё ле та прад стаў ні кі біз нес-ко лаў 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Літ вы, Поль шчы, Лат віі 
і Укра і ны са бра лі ся ў Смар го ні, каб 
аб мер ка ваць маг чы мас ці су пра цоў ніц тва 
ў сфе рах энер ге ты кі, ла гіс ты кі і ту рыз му. 
Упер шы ню фо рум стаў пля цоў кай 
прэ зен та цыі школь ных стар тап-пра ек таў 
і свя там для ама та раў па час та вац ца 
ары гі наль ны мі аба ран ка мі.

Аст ра вец — з перс пек ты вай АЭС
Усе тры паў ноч ныя ра ё ны па спя хо ва 

раз ві ва юц ца, не спы ня юц ца на да сяг ну-
тым, а шу ка юць но выя маг чы мас ці і перс-
пек ты вы для су пра цоў ніц тва.

Са мым ды на міч ным мож на на зваць 
Аст ра вец — го рад атам шчы каў. Бу даў ніцт-
ва пер шай бе ла рус кай атам най стан цыі 
лі та раль на пе ра ўтва ры ла ма лень кі га ра-
док. Ён знач на вы рас, раз ві ва ец ца інф ра-
струк ту ра. Для за меж ных ін вес та раў ра ён 
пры ваб ны яшчэ і тым, што зна хо дзіц ца на 
мя жы з Еў ра са ю зам і мае шы ро кую транс-
парт ную сет ку — чы гун ку і аў та тра су, якая 
злу ча ец ца з між на род най. Гэ ты кі ру нак — 
адзін з самых перс пек тыў ных для пры цяг-
нен ня ін вес ты цый.

— Ге не раль ным пла нам раз віц ця го ра да 
энер ге ты каў за кла дзе на бу даў ніц тва ла-
гіс тыч на га комп лек са по бач з чы гун кай, — 
ад зна чыў стар шы ня Аст ра вец ка га рай-
вы кан ка ма Ігар ША ЛУ ДЗІН. — За меж-

ны ін вес тар рэа лі за ваў адзін та кі пра ект 
по бач з між на род ным пунк там про пус ку 
«Кат лоў ка», дзе пра цуе элект рон ная чар-
га. Пры ваб ным з'яў ля ец ца ін вес та ван не ў 
аб' ек ты пры да рож на га сэр ві су. На ажыў-
ле най раз вяз цы ў Аст раў цы ёсць маг чы-
масць па бу да ваць та кі шмат функ цы я наль-
ны аб' ект.

Ёсць перс пек ты вы для раз мя шчэн ня 
буй ных вы твор чых прад пры ем стваў. Сва іх 
ін вес та раў ча ка юць дзве пля цоў кі са зруч-
ны мі пад' яз ны мі шля ха мі.

Зна ём ства з рэ гі ё нам пад час фо ру му 
пры нес ла свае вы ні кі. Так, па між Аст ра-
вец кім рай вы кан ка мам і фон дам раз віц ця 
ра сій ска-бе ла рус ка га су пра цоў ніц тва «Бе-
лыя ро сы» Санкт-Пе цяр бур га пад пі са ны 
дагавор аб сумеснай рабоце.

Як ад зна чы ла прэ зі дэнт фон да Іры-
на РО ГА ВА, фо рум вель мі спры яль ны 
для бе ла рус ка-ра сій ска га эка на міч на га 
ўзаемадзеяння. Дзя ку ю чы та кім су стрэ-
чам абод ва ба кі пад пі са лі па гад нен не аб 
па стаў ках бе ла рус кай пра дук цыі ў Ра сію.

Ашмя ны — не толь кі край 
ле ген даў і пад ан няў

Са праў ды, ра ён ва ло дае вы со кім гіс-
то ры ка-куль тур ным па тэн цы я лам. Але не 
толь кі. Як па ве да міў пад час прэ зен та цыі 
ра ё на яго кі раў нік Мі ра слаў СА РА СЕК, 
вы гад нае геа гра фіч нае ста но ві шча да ло 
пад ста ву шы ро ка му спект ру су пра цоў-
ніц тва.

— У нас пад пі са на 12 па гад нен няў з 
роз ны мі рэ гі ё на мі шас ці кра ін. Чар го вы 

між на род ны фо рум дае но вы ім пульс для 
ўста ля ван ня да лей шых біз нес-кан так таў, — 
ад зна чыў Мі ра слаў Са ра сек.

У рэ гі ё на ня ма ла ці ка вых пра па ноў 
для ін вес та раў у роз ных сфе рах дзей нас-
ці. І дзе ла выя парт нё ры ад гу ка юц ца. Так 
ад бы ло ся і гэ тым ра зам. У рам ках эка на-
міч на га фо ру му «Паў ноч ны век тар» гра-
вій на-сар та валь ны за вод «Ба ру ны» знай-
шоў парт нё ра на па стаў ку буд ма тэ ры я лаў. 
Кант ракт на па стаў ку крух ма лу пад пі са ны 
па між галь шан скім прад пры ем ствам і лі-
тоў скай фір май. Су ма кант рак та скла дае 
120 ты сяч до ла раў, а гэ та 10 пра цэн таў ад 
усёй га да вой вы руч кі прад пры ем ства.

Пад час фо ру му ад бы ло ся пад пі сан-
не па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве па між 
Ашмян скім рай вы кан ка мам і польскай 
гмі най Су вал кі.

Фо рум плюс аба ран кі
Но выя кан так ты з'я ві лі ся пад час між-

на род на га фо ру му і ў гас па да роў — смар-
гон цаў. Ня даў на га ра ды-па бра ці мы — Ар-
за мас і Смар гонь — за клю чы лі па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве. Ця пер раз гля да ец ца 

пы тан не сумеснай работы Ар за мас ка га 
ма шы на бу даў ні ча га і Смар гон ска га агрэ-
гат на га за во даў. Пла ну ец ца ад крыц цё фі-
лі яла бе ла рус ка га прад пры ем ства ў Ра сіі. 
Пад пі са ны па гад нен ні па між Смар гон скім 
рай вы кан ка мам і гмі най Вост раў Ма за вец-
ка Поль скай Рэс пуб лі кі.

Сё ле та ў пра гра ме фо ру ма з'я ві лі ся дзве 
но выя сек цыі. На ад ной з іх бы лі прад стаў-
ле ны най леп шыя стар тап-пра ек ты мо ла дзі 
трох ра ё наў. Яшчэ ад на сек цыя бы ла пры-
све ча на вы твор час ці аба ран каў у кра і не. 
У ёй пры ня лі ўдзел хле ба пё кі з усёй Бе ла-
ру сі, прад стаў ні кі пры ват на га біз не су.

«Паў ноч ны век тар» ста но віц ца не толь кі 
мес цам для дзе ла вых кан так таў, але і са-
праўд ным свя там. Пад час фо ру му прай-
шоў фес ты валь-кір маш «Смар гон скія аба-
ран кі» — но вае брэн да вае свя та ад на го 
з пра мыс ло вых ра ё наў Гро дзен шчы ны. 
Го рад прэ тэн дуе на тое, каб стаць ста-
лі цай аба ра нак. Ка лісь ці сла ва пра гэ ты 
бе ла рус кі па час ту нак раз ля та ла ся па ўсёй 
Еў ро пе. Ця пер у ра ё не ўзнаў ля юць гэ тыя 
тра ды цыі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«ПАЎ НОЧ НЫ ВЕК ТАР» 
З НО ВЫ МІ БРЭН ДА МІ

Іван ЖУК, пер шы на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма:
— У трох паў ноч ных ра ё нах воб лас ці — Аст ра вец кім, Ашмян скім і Смар гон скім — 

за ся ро джа ны знач ны вы твор чы па тэн цы ял. Тут раз ме шча ны прад пры ем ствы цяж кай, 
хар чо вай, лёг кай, дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, бу даў ні чыя ар га ні за цыі. Па меж-
нае ста но ві шча спры яе раз віц цю між на род най ка а пе ра цыі з су се дзя мі — лі тоў скі мі і 
поль скі мі парт нё ра мі. У цэ лым паў ноч ны рэ гі ён вель мі перс пек тыў ны, і ў бу ду чы ні яго 
ча кае бур нае раз віц цё, асаб лі ва з улі кам бу даў ніц тва АЭС, пер шы блок якой увой дзе 
ў строй у кан цы гэ та га го да.

Ба дай, са мы гран ды ёз ны пра-
ект на Ві цеб шчы не — у Мёр скім 
ра ё не. Там з удзе лам за меж ных 
ін вес ты цый сё ле та пра цяг ва ец ца 
бу даў ніц тва за во да па вы твор-
час ці ме та ліч на га ліс та і бе лай 
бля хі. Па ра лель на ў раёне вы ра-
шы лі зай мац ца ля чэн нем і рэа бі-
лі та цы яй замежнікаў з праб ле ма-
мі сэр ца і не толь кі.

Гу бер на тар лі чыць: каб у кож-
ным ра ё не ме лі ся та кія ін вес та-
ры, пытанняў з раз віц цём, вы-
ра шэн нем са цы яль ных праб лем, 
вы пла тай год най зар пла ты даў но 
б не бы ло. Па не ка то рых ацэн ках, 
па мер ін вес ты цый у Мёр шчы ну — 
да 300 міль ё наў до ла раў. У Та ла-
чын скім ра ё не атры мае раз віц цё 
вы твор часць труб з па лі плас ты ку. 
А ў По лац кім ра ё не пра цяг ва юць 
уз во дзіць дрэ ва ап ра цоў чы за вод 
з вы ка ры стан нем вы со ка тэх на-
ла гіч на га аб ста ля ван ня.

Ка неш не, ва ўсіх на слы ху рэа-
лі за цыя буй но га ін вес ты цый на га 
пра ек та ў Ар шан скім ра ё не. Там, 
у га рад скім па сёл ку Бал ба са ва, 
бу ду ец ца муль ты ма даль ны пра-
мыс ло ва-ла гіс тыч ны комп лекс. 
Добрых прыкладаў паспяховай 
дзейнасці інвестараў на поўначы 
краіны ўсё больш. У пры ват нас ці, 
у Дуб ро вен скім ра ё не на мя жы з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй вяс ной мі-
ну ла га го да лі та раль на ў чыс тым 
по лі ад кры ла ся най буй ней шае ў 

Бе ла ру сі ка зі но з га тэ лем. Ра сій-
скія ін вес та ры «з ну ля» зра бі лі гэ ты 
аб' ект і мес цам, дзе вы сту па юць, 
ад па чы ва юць зор кі. Сот ні жы ха-
роў Дуб ро вен шчы ны, а так са ма 
су сед ня га Ар шан ска га ра ё на і Ві-
цеб ска атры ма лі ра бо чыя мес цы. 
За роб кі вель мі пры стой ныя, па да-
ткі ад дзейнасці ка зі но знач на пад-
ма цоў ва юць мяс цо вы бюд жэт.

У Га ра доц кім ра ё не па спя хо-
ва дзей ні чае ра сій ская сель ска-

гас па дар чая кам па нія «Кан цэрн 
«Дзец ка сель скі». Фір ма ін вес та-
ва ла ў ма лоч ную жы вё ла га доў-
лю. Ка ля дзе ся ці га доў та му тут 
за пра ца ваў пер шы комп лекс, по-

тым па бу да ва лі дру гі... Праб лем 
са збы там ма ла ка ня ма. За роб кі 
ў са мых ста ран ных да ярак даў но 
ўжо больш за 500 умоў ных адзі-
нак. Але, як пад крэс лі лі ў ад дзе ле 

кад раў прад пры ем ства, ля ні вых 
су пра цоў ні каў тут на огул ня ма. 
На жаль, кад ры ў дэ фі цы це.

На Ра сон шчы не, ба дай, ад-
ным з са мых эка ла гіч на чыс-
тых ра ё наў Бе ла ру сі, ра сій скія 
ін вес та ры не каль кі га доў та му 
вы ку пі лі не каль кі аб' ек таў для 
ар га ні за цыі ту рыз му. Тут і ў са-
вец кі час не бы ла раз ві та пра-
мыс ло васць, затое шмат ля соў, 
та му, лі чыц ца, на ват па вет ра 
ле чыць. У ра ё не два ланд шафт-
ныя за каз ні кі рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня — «Сінь ша» і «Чыр во ны 
Бор». На тэ ры то рыі пер ша га — 
кас кад азёр, злу ча ных па між са-
бой ра кой Дры сай. На вод най 
роў ня дзі ад на го з азёр за каз ні ка 
рас це рэ лік та вая рас лі на чы лім, 
або ва дзя ны арэх. І гэ ты факт ва-
біць пры ез джых. Усё больш ін-
ша зем цаў ці ка віць маг чы масць 
раз віцця ў ра ё не ме на ві та азда-
раў лен чага ту рызму.

У ра ё нах, дзе ад кры ва ец-
ца но вая вы твор часць, ня рэд ка 

пра вод зяц ца вы яз ныя па ся джэн-
ні прэ зі ды у ма аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў. Стар шы ня прад-
стаў ні ча га ор га на мяс цо вай 
ула ды Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
пад крэс лі вае не аб ход насць пе-
рай маць во пыт, дзя ліц ца на пра-
ца ва ны мі ме та да мі і спо са ба мі 
ў вы ка ры стан ні не ру хо мас ці і ў 
ін шых кі рун ках.

Тое, што на Ві цеб шчы не трэ ба 
больш ак тыў на пры цяг ваць пра-
мыя за меж ныя ін вес ты цыі, не раз 
агуч ваў спі кер пар ла мен та. Стар-
шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Ула дзі-
мір АНД РЭЙ ЧАН КА на ад ным з 
па ся джэн няў абл вы кан ка ма пад-
крэс ліў, што ле тась паў ноч ная 
воб ласць кра і ны адзі ная не вы-
ка на ла ад па вед нае за дан не. Кі-
раў нік ніж няй па ла ты пар ла мен та 
ўпэўнены, што ме на ві та пры цяг-
нен не ін вес ты цый — «ба ро метр» 
та го, як раз ві ва ец ца воб ласць, 
ра ён...

Да рэ чы, прак ты ка па каз вае, 
што, ка лі ў мяс цо вай ула ды доб-
рыя ста сун кі з ту тэй шы мі дзе ла-
вы мі ко ла мі, пад трым лі ва юц-
ца як па чат коў цы, так і ста лыя 
прад пры маль ні кі, апош нія са мі 
«пры вод зяць» ін вес та раў. Та му 
раз ня во лен не дзе ла вой іні цы я-
ты вы мае вя лі кае зна чэн не ў гэ-
тым пра цэ се.

На мес цах ад каз ным асо бам 
трэ ба ра зу мець, што, па сут нас ці, 
ка лі біз нес ме ны сум лен на пра цу-
юць, то вы кон ва юць фак тыч на 
дзяр жаў ныя за да чы. Ся род ін-
ша га яны спры я юць на паў нен-
ню бюд жэ ту, ства рэн ню но вых 
вы твор час цяў і ра бо чых мес цаў, 
доб ра ўпа рад ка ван ню і гэ так да-
лей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ключ да па спя хо вай бу ду чы ні
Сё ле та ў Ві цеб скай воб лас ці для рэа лі за цыі ін вес ты цый ных 
пра ек таў не аб ход на пры цяг нуць больш за 81 міль ён до ла раў. 
Абл вы кан ка мам сфар мі ра ва ны пе ра лік асноў ных ар га ні за цый, 
якія пры цяг ва юць пра мыя за меж ныя ін вес ты цыі на чыс тай асно ве. 
На жаль, у пер шым квар та ле ад па вед ны план не вы ка на ны: 
за мест 20 міль ё наў до ла раў пры цяг ну лі «ў аба рот» 15. Але, 
як пад крэс лі вае гу бер на тар Мі ка лай ШАРС НЁЎ, ёсць рэ зерв, 
уліч ва ю чы па тэн цы ял, які не вы ка рыс тоў ва ец ца. Прос та 
з ін вес та ра мі трэ ба ўмець раз маў ляць, каб за ці ка віць уклас ці 
гро шы ў кан крэт ныя пра ек ты.

У Га ра доц кім ра ё не па спя хо ва 
дзей ні чае ра сій ская 
сель ска гас па дар чая кам па нія 
«Кан цэрн «Дзец ка сель скі».

Эка на міч ны фо рум 
у Смар го ні за вяр шыў ся 

шэ ра гам падпісаных кант рак таў


