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Праб ле ма ты ка 
раз віц ця

Алег МА КА РАЎ: Пы тан ні, якія 
для нас важ ныя ў гэ тым пра ек це: 
на коль кі сіс тэ ма кі ра ван ня мо жа 
быць ма бі лі за ва ная для вы ра шэн-
ня буй ной дзяржаўнай за да чы? 
Які бу дзе на ступ ны крок пас ля яе 
вы ка нан ня? Мы ру ха ем ся да Мэт 
устой лі ва га раз віц ця, да па ско ра-
на га раз віц ця па фрон це ці на сту-
па ем па ней кіх асноў ных кі рун ках? 
Гэ та дру гая тэ ма, якая мае для нас 
зна чэн не. Трэ цяя тэ ма — га ра ды 
раз гля да юц ца як драй ве ры ці як 
до на ры (тыя эле мен ты, якія по тым 
бу дуць ад да ваць)? Яшчэ ад ным 
пы тан нем з'яў ля юц ца ме та ды вы-
ра шэн ня за дач: мы пры звы ча і лі ся 
гэ та ра біць за кошт вы со ка га ад-
мі ніст ра цый на га ціс ку. А ці змо-
жам праз ней кі пе ры яд раз віц ця 
гэ та га пра ек та на зі раць эле мен ты 
са ма раз віц ця, эле мен ты та го, што 
не трэ ба за ся родж ваць вы сіл кі на 
тым, каб зра біць кож ны крок у вы-
ра шэн ні за дач па 11 га ра дах? Вось 
та кія пы тан ні, якія для нас як ін сты-
ту та стра тэ гіч ных да сле да ван няў 
з'яў ля юц ца важ ны мі.

Мі ха іл РУ СЫ: Чым па він ны 
стаць 11 га ра доў і рэ гі ё наў? Драй-
ве ра мі. У нас та кі тэр мін — пунк ты 
рос ту. Так, яны па куль і не до на ры, 
ка лі браць асоб на, і не драй ве ры, 
і ёсць эле мен ты, дзе з імі трэ ба па 
цэ лым шэ ра гу прад пры ем стваў 
пра ца ваць, каб яны вый шлі на 
гэ тыя па каз чы кі. Але тут іс ну юць 
ча ла ве чы рэ сурс, вы дат ная інф-
ра струк ту ра (транс парт ная, ла гіс-
тыч ная, ганд лё вая, пра мыс ло вая), 
вель мі моц ныя прад пры ем ствы, 
якія здоль ныя і ўжо ге не ру юць той 
аб' ём срод каў, што да зво ліць ім 
стаць пунк та мі рос ту ці до на ра мі 
на су меж ныя тэ ры то рыі. Іх не трэ-
ба раз гля даць асоб на. Я пры вя ду 
не каль кі пры кла даў. Ма зыр і ра-
ён па ча лі атрым лі ваць раз віц цё. 
Я вылучу асобна прад пры ем ства 
«За ра», якое, ства ра ю чы пад ся бе 
ба зы (два сві на вод чыя комп лек-
сы, МТФ), раз мяс ці ла іх на зем лях 

На раў лян ска га ра ё на, у яко га па-
куль не да стат ко ва рэ сур саў, але 
ёсць зям ля і жа дан не раз ві вац ца. 
Лі та раль на за ка рот кі пе ры яд На-
раў лян скі ра ён стаў пунк там пры-
цяг нен ня пра цоў най сі лы: ёсць 
ра бо чыя мес цы, за ра бот ная пла-
та, умо вы для жыц ця. Праз гэ ты 
эле мент рэ гі ён стаў до на рам для 
да лей ша га раз віц ця.

Што да ты чыц ца драй ве раў, 
возь мем Баб руйск. Мы звяр ну-
лі сур' ёз ную ўва гу на цэ лы шэ раг 
прад пры ем стваў, у тым лі ку і праб-
лем ных, на прык лад «Бел шы ну», 
вы зна чы лі кры ні цы і маг чы мас ці іх 
раз віц ця. Я на зы ваў бы ра зум ным 
па ды ход, каб раз гля даць «Бел шы-
ну» і спа да рож ныя прад пры ем-
ствы як ад но цэ лае. Яны да дуць 
сы ра ві ну для вы твор час ці і, ад па-
вед на, бу дуць вы ка рыс тоў ваць 
вы раб ле ную пра дук цыю.

Трак тар ны за вод ця пер раз мя-
шчае ў Баб руй ску вы твор часць 
для за бес пя чэн ня сва іх па трэб. 
У Ма гі лё ве па чаў пра ца ваць 
«Омс ккар бон» — асноў ная кры-
ні ца за бес пя чэн ня сы ра ві най 
«Бел шы ны». Гэ та зна чыць, нам 
трэ ба раз гля даць цэ лы комп лекс 
пы тан няў. Да лі раз віц цё ў Баб-
руй ску «Чыр во на му хар ча ві ку», 
ён стаў до на рам для Слаў га рад-
ска га ра ё на. Лі та раль на сё ле та 
бу дзе за пу шча на ўні каль ная вы-
твор часць па вы пус ку больш чым 
3,5 ты ся чы тон мар ме ла ду, з'я-
віц ца 100 ра бо чых мес цаў. Гэ тыя 
ра ё ны — і пунк ты пры цяг нен ня 
эка но мі кі, і пунк ты раз віц ця ін-
шых тэ ры то рый. Буй ныя драй ве-
ры па він ны быць, але ра зам з імі 
не аб ход на раз гля даць і до нар-
ства на су меж ныя тэ ры то рыі.

На ша за да ча (мяс цо вых ор га наў 
ула ды, пар ла мен та) ства рыць умо-
вы і вы ву чыць, ча го яшчэ не ха пае. 
У прын цы пе, у нас і за ка на даў чай 
ба зы, і нар ма тыў на-пра ва вой да-
стат ко ва, каб за бяс пе чыць не аб-
ход ныя ўмо вы для жыц ця. Але што 
яшчэ пе ра шка джае? Та му са мае 
га лоў нае — у ме жах та кіх круг лых 
ста лоў, вы ву чэн ня мер ка ван няў 
на сель ніц тва, ор га наў кі ра ван ня, 
суб' ек таў гас па да ран ня вы пра ца-
ваць па ды ход, які да па мо жа зняць 
бар' е ры. А праз год вы ву чыць, што 
атры ма ла ся, а што не. Ёсць шмат 
пы тан няў, не сты ко вак мяс цо вых 
ор га наў ула ды і прад пры ем стваў 
рэс пуб лі кан скай фор мы ўлас нас-
ці. На прык лад, гу бер на тар хо ча ру-
хац ца да лей, а мі ніст ра за да валь-
няе тэмп рос ту 101—102 %. Тут трэ-
ба зды маць пе ра шко ды і су мес на 
ад пра цоў ваць па ды хо ды як адзін 
з эле мен таў ства рэн ня ўстой лі ва га 
раз віц ця рэ гі ё на.

Аду ка цыя, 
ахо ва зда роўя, 
ла гіс ты ка...

Юрый ПРА КО ПАЎ: Аляк-
сандр, вы даў но вы ву ча е це тэ му 

рэ гі я наль на га раз віц ця. На коль кі 
я ве даю, вы пра вя лі па раў наль ны 
ана ліз дэ ма гра фіч ных змен, не ад-
ноль ка вас ці эка на міч на га раз віц-
ця рэ гі ё наў. Зы хо дзя чы з ва шай 
ацэн кі пра цэ саў, ці ба чы це вы 
праб ле му рэа лі за цыі гэ та га маш-
таб на га пра ек та? Ці, на ад ва рот, 
тое, што ро бяць ула ды, па каз вае, 
што пунк ты вы бра ны пра віль на?

Аляк сандр ЧУБ РЫК: На са-
май спра ве, ка лі па гля дзець на 
доў гую ды на мі ку раз віц ця рэ гіё-
наў, ста но віц ца за ўваж на, што 
цэнт ры пры цяг нен ня фар мі ру юц-
ца на ту раль ным чы нам. Зра зу ме-
ла, яны, як пра ві ла, фар мі ру юц ца 
ва кол буй ных га ра доў. Ёсць вы-
клю чэн ні, на прык лад, Аст ра вец, 
дзе не вя лі кі ра ён, але тэм пы міг-
ра цый на га пры рос ту ў ім су па-
стаў ныя з тэм па мі міг ра цый на га 
пры рос ту ў Мін скім ра ё не.

Ёсць не каль кі іс тот ных мо ман-
таў, на якія трэ ба звяр нуць ува гу. 
Пер шы: ад куль рэ гі ё нам браць 
рэ сур сы? На прык лад, Ар шан скі 
ра ён не трап ляе ў гру пу ра ё наў, 
якія на ту раль ным чы нам ста лі 
ла ка ма ты ва мі рос ту. Ён, хут чэй, 
страч ваў лю дзей, пе рай шоў з 
гру пы рэ гі ё наў са шчыль нас цю 
на сель ніц тва ад 100 да 150 у ка-
тэ го рыю ад 50 да 100 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. Тое са мае 
па Ма ла дзе чан скім ра ё не. Гэ та 
ка лісь ці бы лі ра ё ны з буй ны мі 
га ра да мі, але яны страч ва юць 
жы ха роў. Ча му? Што пры му шае 
лю дзей з'яз джаць ад туль? І гэ та 
на са май спра ве на ват для буй-
ных ра ё наў вя лі кае пы тан не. Для 
дроб ных — яшчэ боль шае.

Па ста вім пы тан не інакш: што 
па він на ўтры маць ча ла ве ка на 
кан крэт най тэ ры то рыі, у рэ гі ё не, 
го ра дзе, па сёл ку, вёс цы? Пы-
тан не іс тот нае. Пер шае: аду ка-
цыя. То-бок я ха чу, каб мае дзе ці 
атрым лі ва лі доб рую аду ка цыю, 
каб у іх бы ла бу ду чы ня. Дру гое: 
ахо ва зда роўя. Зра зу ме ла, што 
ста рэн не — гэ та агуль ная праб-
ле ма для кра і ны, а не толь кі не-
вя лі кіх ра ё наў, якія страч ва юць 
лю дзей. Атрым лі ва ец ца, у нас 
ёсць ра ё ны, дзе ся рэд ні ўзрост 
жы ха роў на блі жа ец ца да 50 га-
доў. На прык лад, Свіс лац кі ці Зэ-
львен скі ра ё ны Гро дзен шчы ны. 
Хоць па кра і не ў ся рэд нім гэ та 
ка ля 41 го да. Гэ та зна чыць, для 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя на ад да-
ле ных тэ ры то ры ях гэ тыя праб ле-
мы да стат ко ва сур' ёз ныя. І са мае 
ці ка вае, праз 10, 15, 20 га доў гэ-
тыя ж праб ле мы бу дуць на тэ ры-
то ры ях, якія за раз вы гля да юць 
ад нос на доб ра. Та му што яны ця-
пер пры цяг ва юць ра бо чую сі лу, 
а по тым яна да сяг не пен сій на га 
ўзрос ту і сфар мі руе за пыт на ахо-
ву зда роўя.

Ад па вед на, дру гі мо мант: што 
пры му шае мя не тут жыць? Аду-
ка цыя, ахо ва зда роўя і, са мае 

га лоў нае, — ра бо та. Ра зу ме е це, 
пы тан не за клю ча ец ца ў тым, што 
не маг чы ма за бяс пе чыць ра бо тай 
усіх, хто тут жы ве. Лю дзі га то вы 
ез дзіць ку дысь ці, і для іх трэ ба 
ства рыць нар маль ную ла гіс ты ку 
і транс парт нае за бес пя чэн не. Да 
гэ та га ча су, ка лі мы возь мем Ма-
ла дзеч на, Ба ры саў, Стоўб цы Мін-
скай воб лас ці, — ча му да брац ца 
элект рыч кай ад іх да ста лі цы зай-
мае шмат ча су? Гэ тыя рэ чы, ка-
неш не, трэ ба ад пра цоў ваць. Зра-
зу ме ла, знач ную част ку возь ме 
на ся бе пры ват нік, але дзяр жа ва 
мо жа зра біць вя лі кі ўнё сак. І гэ-
та не тыя за да чы, якія дзяр жа ва 
пры звы ча і ла ся вы ра шаць: не па-
бу до ва буй ных, маш таб ных і раз-
віц цё ін вес ты цый ных пра ек таў, а 
ла каль ныя рэ чы.

Яшчэ ад но пы тан не: як за бяс-
пе чыць нар маль ную аду ка цыю 
ў рэ гі ё нах? Гэ та клю ча вое пы-
тан не, якое вы ні кае з зар пла ты 
на стаў ні каў. Ча му на стаў нік па-
ві нен за ста вац ца пра ца ваць у рэ-
гі ё не? Ча му ён не па ві нен сыс ці з 
пра фе сіі, пе ра ехаць у Мінск, дзе 
больш маг чы мас цяў за ра біць? 
То-бок пы тан не за тры ман ня 
ча ла ве ка на мес цы — не толь кі 
даць яму арэнд нае жыл лё, але 
і за бяс пе чыць уз ро вень жыц ця 
і зар пла ты. Для ча ла ве ка, які не 
бюд жэт нік і га то вы ез дзіць, трэ-
ба за бяс пе чыць нар маль ную ла-
гіс ты ку, ка му ні ка цыю і до ступ да 
сіс тэ мы ахо вы зда роўя.

На рэш це, най важ ней шае 
пы тан не ўнут ра на га рын ку. Мы 
ка жам, ма лы, ся рэд ні біз нес, 
прад пры маль ніц тва па вінны 
стаць апо рай там, дзе ня ма буй-
ных маш таб ных пра ек таў. Але 
ад куль ім там узяц ца? Ка лі ёсць 
Шар каў шчын скі ра ён, які па за-
роб ку заў сё ды быў гор шы за ўсіх, 
ад куль там возь мец ца прад пры-
маль нік, які не пра цуе ў сфе ры 
ры ту аль ных па слуг, уста ноў цы 
шкло па ке таў ці цы руль ні? То-
бок пы тан не: ка лі лю дзі з гэ та га 
ра ё на мо гуць пра ца ваць у ін-
шых цэнт рах пры цяг нен ня, яны 
за бяс пе чаць унут ра ны ры нак, 
і та ды пач не пра ца ваць гэ ты ка-
нал — драй вер раз віц ця ма ло га 
і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва. 
Та му за да ча дзяр жа вы ў знач най 
сту пе ні пе ры а ры ен ту ец ца.

Рэ гі я наль ныя 
ўні вер сі тэц кія 

цэнт ры

Мі ка лай ШАЎ ЧУК: Ча му 
11 га ра доў і што там сён ня не 
спра ца ва ла? Указ свое ча со вы, 
на мес цах з'я віў ся эн ту зі язм, ра-
зу мен не, што га ра ды атры ма юць 
но вы ім пульс, у прад пры ем ствы 
бу дуць укла дзе ны ін вес ты цыі. 
Яны аба ра ні лі біз нес-пла ны, 
га ра ды — пра гра мы, усё ра зу-

ме юць, што трэ ба ра біць. Але 
па вы ні ках пер ша га го да 90 % 
срод каў — гэ та срод кі са міх 
прад пры ем стваў і ар га ні за цый, 
10 % — срод кі іна ва цый на га фон-
ду, тан ных крэ ды таў, гро шы, якія 
пры цяг ну ты ін шым спо са бам, і 
яны да лі 1—3 % рос ту эка но мі кі 
ў гэ тых га ра дах. На мой по гляд, 
ёсць аб ме жа ва ныя рэ сур сы, але 
мы па він ны атры маць пунк ты 
рос ту, пра рыў на гэ тых 11 га ра дах 
для та го, каб яны по тым ста лі до-
на ра мі раз віц ця для на ва коль най 
тэ ры то рыі.

У кож ным рэ гі ё не ёсць су пер-
су час ныя прад пры ем ствы, і, па 
вя лі кім ра хун ку, гэ ты аб ме жа-
ва ны рэ сурс — тан ныя крэ ды ты, 
асаб лі ва срод кі дзяр жаў на га іна-
ва цый на га фон ду — трэ ба ін вес-
та ваць у та кія прад пры ем ствы. 
У якас ці пры кла ду пры вя ду По-
лац кі ра ён і су пер су час ны за вод 
ме та ла кан струк цый, дзе пра цуе 
400 ча ла век, 99,8 % пра дук цыі 
экс пар ту ец ца. Ён зноў ма дэр ні-
зу ец ца, ту ды ўкла дзе ны ін вес ты-
цыі (у тым лі ку дзяр жаў ныя), там 
з'я вяц ца но выя ра бо чыя мес цы з 
вы со кай за ра бот най пла тай, і гэ-
тае прад пры ем ства дасць рэ гі ё ну 
эка на міч ны рост.

Яшчэ адзін прык лад су час на га 
прад пры ем ства — «Шкло ва лак-
но», дзе пра цуе 4 ты ся чы ча ла-
век. Сён ня дзяр жа ва ту ды ўклад-
вае сур' ёз ныя гро шы — гэ та дру гі 
драй вер рос ту. Але ёсць шэ раг 
прад пры ем стваў — ра бі, не ра бі 
ўкла дан ні — рын ку збы ту ня ма! 
Та му вы бі ра ем леп шыя прад пры-
ем ствы, ро бім укла дан ні, і яны 
са мі ста нуць пунк та мі рос ту для 
го ра да, ра ё на.

Юрый ПРА КО ПАЎ: А што з 
людзь мі, якія пра цу юць на ін шых 
прад пры ем ствах?

Мі ка лай ШАЎ ЧУК: Мы ні 
ў якім вы пад ку не кі да ем тыя 
прад пры ем ствы, яны так са ма 
аба ра ні лі біз нес-пла ны, мы з імі 
пра цу ем, ім да па ма га юць го рад, 
абл вы кан кам, уклад ва юц ца рэ-
сур сы, але мак сі маль ныя гро шы 
ту ды ўклад ваць нель га. Трэ ба, 
каб бы лі пунк ты рос ту.

Што яшчэ? Трэ ба на ву чаць 
лю дзей на мес цах. Ка лі Са лі-
горск ста не ўні вер сі тэц кім го-
ра дам, лю дзі ад туль ні ку ды не 
па едуць. Кож ная сям'я са лі гар-
чан сён ня звя за на з шах тай, і ка-
лі ча ла век атры мае вы шэй шую 
аду ка цыю, ён за ста нец ца. А ка-
лі ён па ехаў ву чыц ца ў Мінск, у 
яго з'я ві ла ся ко ла зно сін, сяб ры, 
ён знай шоў ра бо ту, і вяр тац ца 
ў рэ гі ён не хо чац ца. Нам трэ ба 
пе ра гле дзець ра бо ту ВНУ. Па-
тра бу юц ца ра бо чыя мес цы для 
Са лі гор ска? Не аб ход на ад кры-
ваць там фі лі ял фа куль тэ та, які 
рых туе спе цы я ліс таў для гор на-
зда бы ва ю чай пра мыс ло вас ці. 

РЭ ГІ Я НАЛЬ НЫЯ ДРАЙ ВЕ РЫ

Са мае важ нае — 
ства рыць умо вы, 

каб ча ла век меў 
маг чы масць за ра біць: 
прый дуць срод кі 
ў бюд жэт — та ды ляг чэй 
пра ца ваць і мяс цо ва му 
са ма кі ра ван ню. Ка лі ра ён 
да та цый ны, не за раб ляе 
на сваё ўтры ман не, 
якое б са ма кі ра ван не 
мы там ні ства ры лі, 
што атры ма ец ца?

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)


