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Рэ гі я наль ны эка на міч ны фо рум 
Гро дзен шчы ны з кож ным 
го дам па шы рае ко ла 
біз нес-парт нё раў.

Ве да юць у Кры ча ве і ах вот на 
дзе ляц ца ка рыс ным 
до све дам з чы та ча мі 
«МС».

Паў ноч ны век тар

Ін стру мен ты рэ гу ля ван ня 
дзей нас ці га лі ны ў кан тэкс це МУР 
раз гле дзяць на па ся джэн ні 
НКС пры прэ зі ды у ме Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Мэ ты ў ляс ной 
гас па дар цы

Пе ра кры жа ва нае 
донарства

За ка на даў цы па шы ры лі 
ко ла до на раў. 
Чым вы клі ка на гэ та 
не аб ход насць? стар. 2

Якія нарматыўныя абноўкі 
прапануюць юрысты?

На ва цыі 
«эка на міч най 
кан сты ту цыі»

Як пры ва біць 
ін вес та ра?
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ГА РАН ТА ВА НЫЯ ДА ХО ДЫГА РАН ТА ВА НЫЯ ДА ХО ДЫ
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газеты

Л
е тась кра і на вы ка на ла ўсе пра гноз ныя па каз чы кі, 
звя за ныя з пры цяг нен нем ін вес ты цый. Як ад зна ча юць 
у Мі ніс тэр стве эка но мі кі, та кі вы нік быў ча ка ным: 

ра бо та па ўдас ка на лен ні ін вес ты цый на га і дзе ла во га клі ма ту 
пра во дзіц ца даў но, сіс тэм на і пла на мер на. Што год фар мі ру ец ца 
план ме ра пры ем стваў па ўдас ка на лен ні ін вес ты цый на га 
за ка на даў ства, умоў для вя дзен ня біз не су ў цэ лым.

У рэ аль ны сек тар бе ла рус кай эка но мі кі ле тась па сту пі ла 
10,8 міль яр да до ла раў за меж ных ін вес ты цый, амаль 80 % з якіх — 
пра мыя. Аб' ём пра мых за меж ных ін вес ты цый на чыс тай асно ве (без 
улі ку за па зы ча нас ці за та ва ры, ра бо ты, па слу гі) склаў 1,6 міль яр да 
до ла раў і ўзрос у па раў на нні з 2017 го дам больш чым на 30 %.

Спры яль ны атры маў ся і сё лет ні пер шы квар тал: за меж ных ін-
вес ты цый па сту пі ла на тры міль яр ды до ла раў. З іх 83,3 % — пра-
 мыя (2,5 міль яр да до ла раў), пра мыя на чыс тай асно ве — 
972,9 міль ё на до ла раў.

Праў да, як па ве да мі лі ў Мі нэ ка но мі кі, рэ гі я наль ная струк ту ра 
раз мер ка ван ня пра мых за меж ных ін вес ты цый на чыс тай асно ве 
ўсё гэ так жа за ста ец ца не раў на мер най. Па-ра ней шым лі дзі ру юць 
цэнт раль ныя рэ гі ё ны (Мінск — амаль 60 % і Мін ская воб ласць — 
15,5 %), на ас тат нія воб лас ці пры па дае ад 2,6 % да 7,6 %.

Ці ка вяць ган даль, транс парт і апра цоў ка
У га лі но вай струк ту ры за меж ныя ін вес та ры ня змен на пра яў-

ля юць най боль шы ін та рэс да ўкла дан ня срод каў у апра цоў чую 
пра мыс ло васць, фі нан са вую і стра ха вую дзей насць, ап то вы і 
роз ніч ны ган даль, транс парт ную сфе ру. Гэ та му спры я юць га ран-
та ва ныя да хо ды і па раў на ўча ніз кія вы дат кі вы твор час ці.

Акра мя та го, перс пек тыў ны мі для ін вес та ван ня ў Мі ніс тэр стве 
эка но мі кі лі чаць фар ма цэў ты ку, аг ра пра мыс ло вы комп лекс, ін-
фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі, вы твор часць ар га ніч най 
пра дук цыі і раз віц цё эка ла гіч на га ту рыз му.

У Бе ла русь ін вес ту юць ка ля 60 дзяр жаў. На пра ця гу апош ніх 
га доў асноў ныя пра мыя ін вес та ры — кра і ны Еў ра пей ска га са ю за 
і Ра сія: на іх до лю ў роз ныя га ды пры па да ла 50 і больш пра цэн-

таў ад агуль на га аб' ёму пра мых за меж ных ін вес ты цый. Сё ле та ў 
пер шым квар та ле пра мыя за меж ныя ін вес ты цыі з кра ін Еў ра са ю за
скла лі 54,2 % ад агуль на га аб' ёму, з Ра сіі — 34,7 %.

Як па ве да мі лі ў мі ніс тэр стве, істотныя на ма ган ні пры кла да юц ца 
да ды вер сі фі ка цыі ін вес ты цый ных па то каў. Най боль шы па тэн-
цы ял бач ны ў Кі тая, у тым лі ку за кошт пра ек таў Кі тай ска-бе ла-
рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень». Кі тай упэў не на 
тры ма ец ца ў дзя сят цы най буй ней шых ін вес та раў, пры гэ тым на 
ста лай асно ве вя дзец ца пра ца па пе ра хо дзе ад звя за на га крэ ды-
та ван ня да пра мых за меж ных ін вес ты цый і спа лу чэн ня вы твор чых 
па тэн цы я лаў.

Кан ку рэн цыя — за лог пос пе ху
У най блі жэй шай перс пек ты ве плануюць бу да вац ца ка а пе ра-

цый на-ін тэ гра цый ныя су вя зі з кра і на мі ЕА ЭС у сек та рах і га лі нах 
эка но мі кі, якія ма юць раз ві ты па тэн цы ял. Гэ та да зво ліць не толь кі 
па вя лі чыць ін вес ты цый ныя па то кі (за кошт рэа лі за цыі су мес ных 
пра ек таў ці па ста вак аб ста ля ван ня, сы ра ві ны), але і ста бі лі за ваць 
рын кі збы ту.

У мі ніс тэр стве пад крэс лі ва юць, што кан ку рэн цыя за пры цяг нен-
не ін вес ты цый увесь час уз мац ня ец ца. Ня гле дзя чы на гла баль ныя 
тэн дэн цыі, у Бе ла ру сі на зі ра ец ца ста ноў чая ды на мі ка. Але гэ та га 
не да стат ко ва для раз віц ця і ства рэн ня но вай эка но мі кі.

Пра цяг ва ец ца ра бо та над па ве лі чэн нем аб' ёму за меж ных ін-
вес ты цый і, га лоў нае, іх якас ці. Сё ле та «план ка» ўзня тая: ін вес ты-
цыі на чыс тай асно ве за пла на ва ныя ў аб' ёме 1,6 міль яр да до ла раў. 
Асноў ная за да ча — эфек тыў на ка рыс тац ца ўсі мі ін стру мен та мі 
пры цяг нен ня ін вес та раў, у тым лі ку маг чы мас ця мі сва бод ных 
эка на міч ных зон, Пар ка вы со кіх тэх на ло гій, у ме жах ін вест да га-
во раў, якія за клю ча юц ца.

У Мі ніс тэр стве эка но мі кі на гад ва юць пра най блі жэй шую та кую 
маг чы масць: пра вя дзен не 2 лі пе ня ў Пар ку па да моў ле нас ці кі-
раў ні коў Бе ла ру сі і Кі тая між на род на га Фо ру му па рэ гі я наль ным 
су пра цоў ніц тве і раз віц ці ў рам ках іні цы я ты вы «Адзін по яс, адзін 
шлях».
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