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Не мо гуць — 
ад дай це тым,
хто зро біць

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што збож жа нам не аб-

ход на, па коль кі птуш ка га-

доў ля, сві на га доў ля і ін шыя 

га лі ны аг ра пра мыс ло вас ці, 

якія за ле жаць вы ключ на ад 

кам бі кар моў і збож жа, у нас 

вы со ка раз ві тыя і іх не аб ход-

на за бяс пе чыць ад па вед ны-

мі кар ма мі.

«Не ха чу ска заць, што 

мя не на сця рож ва юць тэм пы 

ўбор кі ўра джаю, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. —

Та кі ўра джай збож жа вых мы, 

вя до ма ж, збя ром. Гэ та не 

праб ле ма. Ка ля ся мі міль ё наў 

тон — гэ та не той уз ро вень, 

які мы мо жам да сяг нуць або 

рэа лі за ваць на ўбор цы ўра-

джаю, па коль кі тэх ніч на асна-

шча ны як ні ко лі. Мы і дзе сяць 

міль ё наў тон мо жам за ме сяц 

па прос ту ўбраць».

Бе ла рус кі лі дар да даў, 

што трэ ба хут чэй убі раць 

збож жа выя, трэ ба пад рых-

та вац ца да азі май сяў бы, а 

са мае га лоў нае — вы хо дзіць 

у по ле на сяў бу тэх на ла гіч на 

не га то вы мі нель га.

«Хо піць ужо глуп ствам 

зай мац ца і пад ман ваць са-

міх ся бе. У пус тую, як ся ля не 

ка жуць, у зям лю зер не клас-

ці зла чын на. Пад рых туй це 

як трэ ба гле бу і па сей це 

ў аг ра тэх ніч ныя ап ты маль-

ныя тэр мі ны з поў ным за ха-

ван нем аг ра тэх ні кі, — за па-

тра ба ваў Прэ зі дэнт. — Не 

па спя ва е це — не ра бі це».

Ён так са ма звяр нуў ся да 

гу бер на та раў: ка лі па тра-

ба ван не не вы кон ва ец ца, 

то лепш ад да ць гэ тыя зем лі 

тым гас па дар кам і прад пры-

ем ствам, якія ма юць па трэ бу 

ў збож жы. Ад нак зра біць гэ та 

трэ ба за раз, каб бы ла маг чы-

масць свое ча со ва пад рых та-

ваць гле бу і па се яць азі мыя.

На пуль се падзей
На на ра дзе бе ла рус кі лі-

дар за кра нуў тэ му дзей нас ці 

мяс ной і ма лоч най пра мыс-

ло вас ці.

«Ма ла ко нас вы ра та ва-

ла, — на га даў ён. — Тое, 

пра што бал ба та лі на шы 

апа зі цы я не ры так зва ныя, 

тэх но ла гі і па лі ты кі, ака за-

ла ся прос та глуп ствам. Мы, 

у свой час сха піў шы ся за 

ма дэр ні за цыю на шых са-

ста рэ лых фер маў, ма лоч-

на та вар ных комп лек саў, ад-

нос на вы ра та ва лі сель скую 

гас па дар ку, па коль кі ма ла ко 

сён ня пры быт ко вае».

За да ча — бу даў ніц тва 

комп лек саў і ма дэр ні за цыя 

ста рых фер маў, вы зна ча ная 

яшчэ пяць га доў та му, — за-

ста ец ца ак ту аль най у част-

цы не да бу да ва ных ма лоч на-

та вар ных комп лек саў.

Кі раў нік дзяр жа вы ад-

зна чыў, што ў на шай кра і не 

ве да юць, як пра ца ваць па 

птуш ка га доў лі і сві на га доў лі. 

Ён так са ма да даў, што знач-

насць мя са і ма ла ка бу дзе 

ўзрас таць — перш за ўсё, 

на ра сій скім рын ку. «Трэ ба 

быць га то вы мі да ганд лю 

на на шых асноў ных рын ках, 

але не за бы ваць аб сва ім 

унут ра ным рын ку», — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар зноў 

звяр нуў ува гу: кан' юнк ту ра 

рын ку ня дрэн ная, але для 

та го, каб яе за ха ваць і быць 

там па спя хо вы мі, трэ ба на-

рых та ваць доб рыя кар мы.

«Сён ня — я пад крэс лі-

ваю — убор ка зба жы ны, 

але на пе ра дзе ў нас яшчэ 

больш сур' ёз ныя вы пра ба-

ван ні. Ча му трэ ба сён ня хут-

ка скон чыць — для та го, каб 

пад рых та ваць кам бай ны — 

тыя, якія бу дуць пра ца ваць 

на ўбор цы ку ку ру зы — 

і ся лян, ме ха ні за та раў», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка, да даў шы, што ку ку ру зу 

стра ціць нель га.

Сі ту а цыю вы ву чаць 
на мес цах

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы 

на га даў, што да ру чаў Ура ду 

і аса біс та на мес ні ку прэм' ер-

мі ніст ра Мі ха і лу Ру са му вы ву-

чыць сі ту а цыю ў Го мель скай 

воб лас ці. «Што там за пе ра-

ко сы, што яна — па мен шай 

ме ры, на час ма ёй ка ман дзі-

роў кі на Ві цеб шчы ну, на поў-

нач — ад ста ва ла ва ўбор цы 

ўра джаю зба жы ны, та ко га ні-

ко лі не бы ло», — да даў ён.

Ад нак гэ та асоб ная тэ ма, 

па якой хут ка бу дзе да ло жа-

на ў Го ме лі, анан са ваў свой 

ві зіт бе ла рус кі лі дар.

Яшчэ ад но анан са ва нае 

ме ра пры ем ства — гэ та, па 

сло вах Прэ зі дэн та, «лак му-

са вая па пер ка ў ра бо це ўра-

да» — на вед ван не Ор шы. 

Ён пад крэс ліў: там па він ны 

быць вы ка на ны ўсе яго да ру-

чэн ні. На дум ку бе ла рус ка га 

лі да ра, гэ та свое асаб лі вы 

ма я чок для та кіх га ра доў, як 

Ба ры саў, Ма ла дзеч на, Баб-

руйск, Лі да і ін шых — яны па-

він ны быць вы ве дзе ныя на 

вы со кі ўзро вень раз віц ця.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што пы тан не за клю ча ец-

ца ў пра віль ным раз мя шчэн ні 

пра дук цый ных сіл. Ка лі ска-

ра чаць бу даў ніц тва жыл ля, а 

зна чыць, і пры ток пра цоў най 

сі лы ў Мінск, то яна па він на 

быць раў на мер на раз ме шча-

на па Бе ла ру сі, але не толь кі 

ў аб лас ных цэнт рах. Перш 

за ўсё — у буй ных га ра дах, 

якія бу дуць раз ві вац ца як аг-

ра пра мыс ло выя цэнт ры, да-

даў ён. Ві зіт Прэ зі дэн та ахо-

піць мност ва са мых роз ных 

сфер го ра да — ад куль ту ры, 

спор ту і вон ка ва га вы гля ду 

да вы твор час ці і са цы яль най 

пры ваб нас ці.

Пра лі чыць эфект
Да лей Прэ зі дэнт пе рай-

шоў да тэ мы сва бод ных 

эка на міч ных зон і ад зна чыў, 

што сён ня для Бе ла ру сі як 

ні ко лі ак ту аль ныя пы тан ні 

ства рэн ня но вых вы со ка-

пра дук цый ных пра цоў ных 

мес цаў, ума ца ван ня ін тэ-

 ле кту аль на га, пра мыс ло ва га і 

экс парт на га па тэн цы я лу.

«Ра шэн не гэ тых за дач 

не па рыў на звя за на з пры-

цяг нен нем ін вес ты цый у 

эка но мі ку на шай дзяр жа-

вы», — пад крэс ліў бе ла рус-

кі лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма на-

га даў, што яшчэ ў 1998 го-

дзе быў пры ня ты За кон «Аб 

сва бод ных эка на міч ных зо-

нах» як адзін з ін стру мен таў 

ства рэн ня но вых су час ных 

вы твор час цяў. І ў ця пе раш ні 

час у кра і не функ цы я ну юць 

шэсць сва бод ных эка на міч-

ных зон, у якіх за рэ гіст ра ва-

на 409 рэ зі дэн таў з коль кас-

 цю пра цу ю чых больш за 

122 ты ся чы ча ла век.

Ён да даў, што ўсе воб-

лас ці за ха це лі мець свае 

СЭЗ, хоць пер ша па чат ко ва 

пла на ва лі ства рыць ад ну 

або дзве на ўсю кра і ну.

«Мне дак лад ва юць ва 

ўра дзе, што сва бод ныя 

эка на міч ныя зо ны ўно сяць 

іс тот ны ўклад у са цы яль-

на-эка на міч нае раз віц цё 

рэ гі ё наў і кра і ны ў цэ лым, 

фар мі ру ю чы аж 4 % ВУП, — 

звяр нуў ува гу Аляк сандр

Лу ка шэн ка. — Там скан-

цэнт ра ва на амаль 13 % 

пра мыс ло вай вы твор час ці, 

ка ля 16 % экс пар ту і ка ля 

7 % пра мых за меж ных ін-

вес ты цый».

«На пэў на, гэ та важ кі 

ўклад, але ці су вы мер ны ён 

з ты мі льго та мі, якія да дзе-

ны рэ зі дэн там сва бод ных 

эка на міч ных зон?» — з та-

кім пы тан нем бе ла рус кі лі-

дар звяр нуў ся да пры сут ных 

на на ра дзе.

Прэ зі дэнт на га даў, што 

ра ней ён да ру чаў вы ву-

чыць, ці па трэб ныя кра і не 

СЭЗ у тым вы гля дзе, у якім 

яны за дум ва лі ся, бо та ды 

(у 1996—2002 га дах), па вод ле 

яго слоў, у лю дзей не бы-

ло ра бо ты і да во дзі ла ся ха-

пац ца за лю бую са ло мін ку, 

каб не па та нуць. Але сён ня 

пы тан не аб тым, каб прос-

та за няць лю дзей у СЭЗ, 

даў шы там іль гот ны рэ жым 

прад пры ем ствам, не ста іць. 

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-

ліў: мы спраў ля ем ся з за ня-

тас цю лю дзей, нам па трэб-

ныя вы со ка тэх на ла гіч ныя 

вы твор час ці, якія да дуць 

сі нер ге тыч ны эфект на ўсю 

эка но мі ку.

Па вод ле яго слоў, у снеж-

ні 2016 го да ўжо раз гля да-

лі ся пы тан ні не аб ход нас ці 

ўдас ка на лен ня пра ва во га 

рэ жы му ра бо ты СЭЗ у су вя-

зі са зме най мыт на га за ка-

на даў ства ў рам ках Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за.

Акра мя та го, да даў кі-

раў нік дзяр жа вы, та ды гу-

ча лі за пэў ні ван ні аб тым, 

што пра па на ва ныя ме ры 

да зво ляць вы ра шыць праб-

лем ныя пы тан ні іх дзей нас-

ці. Па вы ні ках аб мер ка ван ня 

па ды хо ды Са ве та Мі ніст раў 

бы лі адоб ра ны і пад пі са ны 

ад па вед ны ўказ.

«Сён ня ўрад уно сіць чар-

го выя пра па но вы, якія ні-

бы та па він ны сты му ля ваць 

раз віц цё на шых сва бод ных 

эка на міч ных зон», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У су вя зі з гэ тым Прэ-

зі дэнт за па тра ба ваў ад 

удзель ні каў на ра ды ад ка-

заў на на ступ ныя пы тан ні. 

Ці па трэб ныя на су час ным 

эта пе сва бод ныя эка на міч-

ныя зо ны ў тым вы гля дзе, у 

якім яны іс ну юць? На коль кі 

эфек тыў ны мі ака за лі ся пры-

ня тыя ў кан цы 2016 го да ме-

ры і які вы нік яны пры нес лі 

эка но мі цы Бе ла ру сі?

Апош няе пы тан не ад кі раў-

ні ка дзяр жа вы пра гу ча ла так: 

ці да стат ко ва пра па на ва ных 

ра шэн няў для раз віц ця СЭЗ 

і рос ту пра мых за меж ных ін-

вес ты цый, або па за кан чэн ні 

не ка то ра га ча су бу дзе чар го-

вы пра ект ука за?

СЭЗ нам па трэб ныя
Як ад зна чыў пер шы на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ва-

сіль Ма цю шэў скі, ства рэн не 

сва бод ных эка на міч ных зон 

у Бе ла ру сі бы ло на кі ра ва на 

на ра шэн не ак ту аль ных за-

дач раз віц ця: пры цяг нен не 

ін вес ты цый, ства рэн не пра-

цоў ных мес цаў, на рошч ван-

не экс парт на га па тэн цы я лу.

«Вы ні кі двац ца ці га до-

ва га пе ры я ду функ цы я на-

ван ня СЭЗ свед чаць аб мэ-

та згод нас ці іх ства рэн ня і 

рэа лі за цыі тых за дач, якія 

мы пе рад са бой ста ві лі», — 

пад крэс ліў ён.

Па сло вах Ва сі ля Ма цю-

шэў ска га, рэ зі дэн ты СЭЗ 

уно сяць іс тот ны ўклад у 

асноў ныя агуль на рэс пуб лі-

кан скія мак ра эка на міч ныя 

па каз чы кі. Зай ма ю чы ня-

знач ную част ку кра і ны — 

0,14 % пло шчы — яны ма-

юць до лю ў 13 % вы твор-

час ці пра мыс ло вай пра-

дук цыі (у 2010 го дзе бы ло 

5,8 %), 15 % экс пар ту па 

ста не на ка нец 2017 го да 

(6,9 % — у 2010 го дзе), 

да 16 % пра мых за меж ных 

ін вес ты цый на чыс тай асно-

ве (3,2 % у 2010-м).

«Ад зна ча ец ца больш вы-

со кі ўзро вень эфек тыў нас ці 

ра бо ты рэ зі дэн таў СЭЗ у па-

раў на нні з ся рэд ні мі па каз-

чы ка мі па рэс пуб лі цы, што 

па цвяр джа ец ца больш вы-

со кі мі па каз чы ка мі аб' ёмаў 

пра мыс ло вай вы твор час ці і 

экс пар ту на ад на го за ня та-

га — па вы ні ках 2017 го да 

ў 3 і 3,7 ра за ад па вед на, — 

пад крэс ліў пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра. — Сва бод-

ныя эка на міч ныя зо ны аказ-

ва юць іс тот ны ўплыў і на 

рэ гі я наль ныя па каз чы кі. На-

прык лад, за пер шы квар тал 

2018 го да рэ зі дэн та мі СЭЗ 

«Ма гі лёў» за бяс пе ча на 85 % 

уся го па ступ лен ня пра мых 

за меж ных ін вес ты цый на 

чыс тай асно ве Ма гі лёў ска га

рэ гі ё на. СЭЗ «Брэст» — 64 % 

аб лас ных па каз чы каў. Ка-

 ля па ло вы экс пар ту та ва раў 

ад па вед на га рэ гі ё на за бяс-

пе ча на СЭЗ «Ма гі лёў» і СЭЗ 

«Грод на ін вест».

Па вы ні ках на ра ды Ва-

сіль Ма цю шэў скі па гу та рыў 

з жур на ліс та мі і па дзя ліў ся 

пра па на ва ны мі да паў нен ня-

мі ўка за.

«Га вор ка іш ла не аб да-

дат ко вых прэ фе рэн цы ях, а 

ў пер шую чар гу па двух пы-

тан нях — гэ та да дат ко выя

кры ні цы для ства рэн ня інф ра-

 струк ту ры на но вых участ-

 ках СЭЗ, што звя за на з га-

за- і элект ра за бес пя чэн нем. 

І дру гое — па шы рэн не шэ ра гу 

сва бод ных эка на міч ных зон 

па за яў ках абл вы кан ка маў 

і Ад мі ніст ра цыі. Гэ та но выя 

пра ек ты, якія ін вес та ры га-

то выя бы лі б рэа лі за ваць на 

тэ ры то рыі СЭЗ, — ад зна чыў 

пер шы на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра. — Да стат ко ва глы-

бо кая і грун тоў ная раз мо-

ва [атры ма ла ся. — «Зв.»], 

кі раў нік дзяр жа вы ў цэ лым 

пад тры маў усё».

Ва сіль Ма цю шэў скі пад-

крэс ліў: ін вес та ры га то вы 

ўклас ці 850 млн до ла раў у 

ства рэн не но вых прад пры-

ем стваў на тэ ры то рыі сва-

бод ных эка на міч ных зон. 

«Гэ та но выя за яў ле ныя пра-

ек ты, пад якія мы ра зам з кі-

раў ніц твам аб лас цей пра сі лі 

аб маг чы мас ці па шы рыць 

сва бод ныя эка на міч ныя зо-

ны», — да даў ён.

Ча ка ец ца, што да ку мент 

у най блі жэй шы час бу дзе 

да пра ца ва ны і ад праў ле-

ны на под піс Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

УСЁ ТРЭ БА РА БІЦЬ РА ЗУМ НА І АД КАЗ НА

Збожжавыя 
актыўна ўбіраюць 

па ўсёй краіне.
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