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— Гэ та зна мя наль ны дзень для Го рац ка-
га рэ гі ё на, які заў сё ды ад кры ты для рэа лі-
за цыі іна ва цый ных ін вес ты цый ных пра ек-
таў, уся го но ва га і пе ра да во га, — ад зна чыў 
стар шы ня рай вы кан ка ма Сяр гей КУ ЛА-

ГІН. — Сён ня тэх на парк «Гор кі» вый шаў на 
но вы ўзро вень сва ёй ра бо ты. Для эка но мі кі 
ра ё на з'яў лен не пер шых рэ зі дэн таў мае вя-
лі кае зна чэн не.

Вар та ад зна чыць, што, акра мя ства рэн-
ня цэнт раў рас пра цо вак, рэ зі дэн ты пла ну-
юць асво іць вы твор часць у Го рац кім ра ё не. 

А гэ та но выя ра бо чыя мес цы. Праз іх прый-
дуць ін шыя ін вес та ры. Пры ем на, што на 
паў ноч ны ўсход Бе ла ру сі, мэ та на кі ра ва на 
пры еха лі ста ліч ныя прад пры маль ні кі для 
на ву ко ва га ўдас ка на лен ня сва іх рас пра-
цо вак у дак лад ным зем ля роб стве і жы вё-
ла га доў лі. Тут бу дуць іх ука ра няць у сель-
гас прад пры ем ствах ра ё на, каб зні зіць вы-
дат кі і рас паў сюдж ваць во пыт на суседнія 
рэ гі ё ны.

На дум ку ды рэк та ра ТАА «Тэх на-

парк «Гор кі» Анд рэя ЦІ МА Е ВА, па дзея 

Эфек тыў насць вы твор час ці 
і за ня тасць на сель ніц тва — 

у пры яры тэ це

РЫ НАК ПРА ЦЫ

Ці мо жа бес пра цоў ны Ці мо жа бес пра цоў ны 
стаць ай ціш ні кам?стаць ай ціш ні кам?

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ рас ка заў 
пра тое, як за ка на даў цы за бяс печ ва юць 
умо вы для раз віц ця эка но мі кі.

— Ула дзі мір Іва на віч, якія пры яры тэ-
ты ў ра бо це ка мі сіі бы лі ў 2018 го дзе?

— Ра бо та не толь кі Па ста ян най ка мі сіі, 
але ўсёй верх няй па ла ты пар ла мен та сё ле-
та бы ла на кі ра ва на на фар мі ра ван не за ка-
на даў чай ба зы для рэа лі за цыі пры яры тэ таў 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі, 
ухва ле ных дэ ле га та мі пя та га Усе бе ла рус-
ка га на род на га схо ду — ін вес ты цыі, за ня-
тасць, экс парт, ін фар ма ты за цыя, мо ладзь. 
Як ба чы це, ча ты ры з пя ці да ты чац ца сфе ры 
эка но мі кі.

— Ін вес ты цы ям бы лі пры све ча ны ня-
даў нія пар ла менц кія слу хан ні.

— Верх няя па ла та сфар му ля ва ла кан-
крэт ныя пра па но вы па ўдас ка на лен ні за ка-
на даў ства ў ін вес ты цый най сфе ры і прад-
ста ві ла іх у Па ла ту прад стаў ні коў, ва ўрад і 
Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та. Гэ та і раз віц цё 
ін сты ту та спец ін вест кант рак таў, і ўвя дзен не 
ста бі лі за цый най ага вор кі (не рас паў сюдж-
ван не на ін вес та раў нор маў, якія па гар ша-
юць умо вы іх пра цы), і раз віц цё пра ва вых 
умоў для рын ку аб' ек таў ін тэ ле кту аль най 
улас нас ці, і рас паў сюдж ван ня ў ін шых сек-
та рах эка но мі кі па спя хо вай ма дэ лі «ад на 
стан цыя». Ка лі, як гэ та зроб ле на ў Бе ла рус-
ка-кі тай скім ін дуст ры яль ным пар ку, увесь 
комп лекс па слуг для ін вес та ра аказ ва ец-
ца на ад ной тэ ры то рыі, а для за меж ных 
ін вес та раў, якія па стаў ля юць най ноў шыя 
тэх на ло гіі і аб ста ля ван не, пра ду гле джа ны 
льго ты. Ін вес ты цыі не па срэд ным чы нам 
звя за ны з тэ май за ня тас ці на сель ніц тва. Бо 
гэ та — но выя ра бо чыя мес цы, доб рыя за-
роб кі, у рэш це рэшт — даб ра быт лю дзей.

Пы тан ням за ня тас ці на сель ніц тва бы ло 
пры све ча на вы яз ное па ся джэн не Прэ зі ды-
у ма Са ве та Рэс пуб лі кі ў Ма гі лё ве вяс ной. 
Па яго вы ні ках мяс цо вай ула дзе да ру ча ны 
шэ раг за ха даў па па вы шэн ні эка на міч на га 
па тэн цы я лу рэ гі ё наў.

Гэ та ра бо та бы ла пра цяг ну тая ў лі пе ні, 
ка лі на круг лым ста ле ў Ві цеб ску аб мяр-
коў ва ла ся прак ты ка вы ка ры стан ня за ко на 
«Аб пад трым цы ма ло га і ся рэд ня га прад-
пры маль ніц тва». У Мі нэ ка но мі кі бы лі на кі-
ра ва ны рэ ка мен да цыі па ўдас ка на лен ні за-

ка на даў ства і, у пры ват нас ці, пра ек та ўка за 
«Аб дзяр жаў най фі нан са вай пад трым цы 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва».

— Чым ад мет ная ра бо та за ка на даў-
цаў па пад трым цы экс пар ту?

— На ша мі сія — фар мі ра ван не пра ва-
вых умоў для пад трым кі прад пры ем стваў-
экс пар цё раў. Асноў ная пра па но ва се на-
та раў — ак тыў нае сты му ля ван не экс пар ту 
вы со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі і комп лекс-
ная пад трым ка «на знеш нім кон ту ры» іна-
ва цый на ак тыў ных прад пры ем стваў.

У чэр ве ні Па ста ян ная ка мі сія па эка но-
мі цы, бюд жэ це і фі нан сах пра вя ла па шы-
ра нае па ся джэн не на ба зе ААТ «Ма га тэкс» 
у Ма гі лё ве, пры све ча нае ды вер сі фі ка цыі 
экс пар ту. Мы вы зна чы лі, што для атры ман-
ня до сту пу на ры нак Еў ра пей ска га са ю за 
бе ла рус кім прад пры ем ствам трэ ба па ляп-
шаць мар ке тын га вую і кі раў ніц кую па лі ты-
ку, па вы шаць сваю кан ку рэн та здоль насць. 
Дзіў на, што боль шасць сай таў бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў у анг ла моў ным ва ры ян це 
не да е не аб ход ную ін фар ма цыю аб экс пар-
ту е май пра дук цыі. Ад сут ні ча юць уні вер-
саль ныя спе цы я ліс ты, здоль ныя пра соў-
ваць та вар на знеш нія рын кі.

І яшчэ. На рошч ван не до лі бе ла рус кіх 
та ва ра вы твор цаў на рын ку Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за стрым лі ва ец ца пе-
ра важ на не та рыф ны мі аб ме жа ван ня мі: 
ад мі ніст ра цый ны мі (сер ты фі ка ты, лі цэн-
зіі) і тэх ніч ны мі (мар кі роў ка, ве тэ ры нар-
ны кант роль, стан дар ты якас ці). Мяр ку-
ем, што ад каз ным ор га нам вы ка наў чай 
ула ды (МЗС, Мі нэ ка но мі кі, га лі но выя 
мі ніс тэр ствы) не аб ход на больш ак тыў на 
аба ра няць на цы я наль ныя ін та рэ сы ў ін тэ-
гра цый ных струк ту рах, да ма гац ца роў ных 
умоў пра цы для ўсіх суб' ек таў гас па да-
ран ня.

— Што да ты чыц ца ін фар ма ты за цыі, 
то пад яе зна кам, зда ец ца, прай шоў 
увесь 2018 год.

— І не да рэм на. Па шы рэн не спект ру і аб'-
ёмаў ра бот у ІT-сфе ры — гэ та да дат ко вая 
ва лют ная вы руч ка, но выя ра бо чыя мес цы 
з вы со кай да баў ле най вар тас цю і, у цэ лым, 
раз віц цё сфе ры па слуг з ніз кай ма тэ ры я ла- 
і энер га ёміс тас цю. Та му мэ та вай за да чай 
пар ла мен та ры яў з'яў ля ец ца са дзей ні чан-
не ў па зі цы я на ван ні Бе ла ру сі як ІT-кра і ны і 
ства рэн не пра ва вой ба зы для ліч ба ві за цыі 
эка но мі кі.

ГРО ШЫ,

ТЭХ НА ЛО ГІІ
Пер шыя рэ зі дэн ты тэх на пар ка «Гор кі» ства ра юць

У Ві цеб скай воб лас ці 
2179 бес пра цоў ных — сё ле та іх на 
40 % ме ней, чым ле тась. А ва кан сій 
пры клад на 6680 — на 55 % больш.

Ад па вед ныя за дан ні ўра да і абл вы-
кан ка ма па пра ца ўлад ка ван ні вы ка на ны 
амаль што на 100 %. Тых, ка му да па маг-
лі знай сці ся бе на рын ку пра цы, — ка ля 
19,3 ты ся чы ча ла век. Гэ та тыя, хто афі-
цый на не стаў бес пра цоў ным, але тра піў 
пад ска ра чэн не ці стра ціў ра бо ту ў ін шых 
вы пад ках.

Уз ро вень ся рэд няй зар пла ты ў рэ гі-
ё не — 849 руб лёў — на 19,4 % больш, 
у па раў на нні з кан цом мі ну ла га го да. 
У Ві цеб скай воб лас ці ўзро вень бес пра-
цоўя не вы лу ча ец ца на фо не ін шых — 
0,4 %. Ана ла гіч ны ўзро вень на пру жа-
нас ці на рын ку пра цы.

У глы бін цы па-ра ней ша му вель мі за-
па тра ба ва ныя трак та рыс ты, аг ра но мы, 
жы вё ла во ды, апе ра та ры ма шын на га 
да ен ня. А так са ма — лес ні кі і фель ча ры.

А ў цэ лым па воб лас ці не ха пае шва-
чак, кі роў цаў, ку ха раў, збор шчы каў абут-
ку, фрэ зе роў шчы каў, элект ра ман цё раў 
па ра мон це і аб слу гоў ван ні элект ра аб-
ста ля ван ня і гэ так да лей.

За роб кі для не ка то рых дэ фі цыт ных 
спе цы я ліс таў год ныя. Да яр кам, на прык-
лад, пра па ну юць ка ля 1000 руб лёў, кі-
роў цам на ват 1200, заа тэх ні кам — ка ля 
1,1 ты ся чы. На ват пры бі раль шчы кам 
га то выя пла ціць ка ля 730 руб лёў у ме-
сяц.

Ка неш не, не ўсю ды, але, ка лі па спець 
за явіць пра са бе, возь муць на ра бо ту.

Мож на і пад пра ца ваць: на збо ры ка-
мя нёў, прыбор цы тэ ры то рый і гэ так да-
лей. Сё ле та ўся го ка ля чатырох ты сяч 
ча ла век бра лі ўдзел у та кіх так зва ных 
гра мад скіх аплач ва е мых ра бо тах.

Да рэ чы, афі цый на бес пра цоў ным 
аў та рам тэкс таў мо гуць вы дзе ліць су-
му на на быц цё аб ста ля ван ня, арэн ду 
па мяш кан ня, апла ту су вя зі і гэ так да-
лей. Су ма, якую не трэ ба вяр таць, не-
ма лая — да 15 ба за вых ве лі чынь (па мер 
ад ной — 24,5 руб ля). Але пе ра лі чаць 
гро шы, ка лі бу дзе ўзгод не ны біз нес-
план, і атры ма ец ца рэ аль ны вы нік. У 
ма ім вы пад ку — ар ты ку лы, якія на дру-
ка ва лі б.

На жаль, кур саў на «бір жы пра цы», 
каб ах вот ных ву чы лі на ай ціш ні каў, на 
сён ня ня ма. Але, ка лі ча ла век не дзе вы-
ву чыц ца за свае гро шы або са ма стой на 
асво іць гэ тую дзей насць, па зга да най 
вы шэй схе ме да па мо гуць ства рыць ра-
бо чае мес ца.

Між ін шым, ёсць пры кла ды, ка лі лю-
дзі з вы шэй шай аду ка цы яй ста но вяц ца 
ра мес ні ка мі. На прык лад, адзін за раб ляе 
на ве ні ках!

А ча му б ін тэ лі ген ту не за няц ца сель-
скім ту рыз мам? Тым больш што па да-
так — ба за вая ве лі чы ня ў год.

Да рэ чы, Ві цеб шчы на лі дзі руе па пе-
ра ся лен ні сем' яў у сель скую мяс цо васць. 
Сё ле та — больш за 40 сем' яў. А за апош-
нія пяць га доў вяс коў ца мі ста лі больш за 
1000 ча ла век.

Як той ка заў, ча ла ве ку іні цы я тыў на му 
мож на за няц ца і біз не сам. У воб лас ці ня-
ма ла маг чы мас цяў у рам ках роз ных пра-
ек таў на ват бяс плат на на ву чыц ца азам 
прад пры маль ніц тва. Сё ле та 170 ча ла век, 
у асноў ным з вы шэй шай аду ка цы яй, рас-
па ча лі сваю спра ву.

Ка мі тэт па пра цы і са цы яль най аба-
ро не на сель ніц тва Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма спры яе ўлад ка ван ню на ра бо ту 
не ка то рых ка тэ го рый гра ма дзян з да дат-
ко вы мі га ран ты я мі за ня тас ці.

На прык лад, для тых, хто вы зва ліў ся 
з мес цаў па збаў лен ня во лі, — бронь на 
прад пры ем ствах. Ся род іль гот ні каў і бы-
лыя вы пуск ні кі, якім трэ ба даць пер шае 
ра бо чае мес ца...

Ка мі тэ там фі нан су ец ца ства рэн не ра-
бо чых мес цаў для лю дзей з аб ме жа ва ны-
мі маг чы мас ця мі. На ад ным з прад пры-
ем стваў па бы ваў аў тар гэ тых рад коў.

Ды рэк тар вы твор ча га ўні тар на га 

прад пры ем ства гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Бе ла рус кае та ва рыст ва глу-

хіх» Аляк сандр КА НА НЕН КА рас ка-
заў, што тут пра цуе ка ля 170 ча ла век. 
Вы раб ля юць мяк кую і кор пус ную мэб-
лю, па сцель ную бя ліз ну, спец адзен не. 
У асар ты мен це пра дук цыі на ват шнур кі 
для кань коў ха ке іс таў роз ных ко ле раў і 
ма дэ ляў.

Па ка заў аб ста ля ван не, якое на бы лі 
пры пад трым цы ка мі тэ та па пра цы. Пра-
цу юць у зда ро вых кан ку рэнт ных умо вах: 
вый гра юць тэн да ры на па стаў ку мэб лі.

Ся рэд ні за ро бак на прад пры ем стве 
522 руб лі. Плюс на лі ча ец ца пен сія па 
ін ва лід нас ці. У ад роз нен не ад лю дзей 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, ёсць 
та кія, хто з-за сва ёй ля но ты пра ца ваць 
не жа дае. На Ві цеб шчы не тых, хто ні дзе 
афі цый на не пра цуе, пры гэ тым не ін ва-
лі ды і не бес пра цоў ныя, ка ля 74 ты сяч 
ча ла век.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На су мес ным па ся джэн ні Брэсц ка га 
аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
і се сіі аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
раз гле джа ны клю ча выя па каз чы кі са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё на 
ў 2019 го дзе. Вы зна ча ны пры яры тэ ты 
эфек тыў на га гас па да ран ня ўсіх га лін 
вы твор час ці.

Пад час раз гля ду асаб лі вая ўва га дэ-
пу та та мі і кі раў ні ка мі вы ка наў чай ула-
ды ад да ва ла ся пы тан ням за ня тас ці і 
пра ца ўлад ка ван ня гра ма дзян. На мес-
нік стар шы ні абл вы кан ка ма Анд рэй 
КЛЕЦ ад зна чыў, што на ра бо чыя мес цы, 
ство ра ныя за кошт но вых вы твор час-
цяў пла ну ец ца ўлад ка ваць не менш за 
6,3 ты ся чы ча ла век. Но выя мес цы ра бо ты 
жы ха ры аб лас но га цэнт ра і ра ё наў атры-
ма юць у тым лі ку на дзе ю чых вы твор-

час цях. Але асаб лі вы ак цэнт ро біц ца на 
раз віц цё ма ло га біз не су. У сфе ры ма ло га 
і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва ў воб-
лас ці бу дзе ство ра на больш за 700 ар га-
ні за цый. 380 з іх за пла на ва на ад крыць 
у аб лас ным цэнт ры, у Ба ра на ві чах — 62, 
у Пін ску — 53.

Па кож ным ра ё не вы зна ча ны па каз-
чы кі пра дук цый нас ці пра цы, экс пар ту 
та ва раў і па слуг, а так са ма пры цяг-
нен ня за меж ных ін вес ты цый, ва ла вой 
пра дук цыі пра мыс ло вас ці і сель скай 
гас па дар кі, бу даў ні ча-ман таж ных ра-
бот, та вара  аба ро ту ў ганд лі. Пра гра ма 
ра бо ты ёсць, за ста ло ся яе за цвер дзіць 
ва ўста ноў ле ным за ко нам па рад ку і вы-
кон ваць на кож ным прад пры ем стве, на 
кож най вы твор час ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Экс перт ны савет тэх на пар ка 

«Гор кі» раз гле дзе ў 

біз нес-пра ек ты і пры ня ў 

ра шэн не аб рэ гіст ра цыі 

сва іх пер шых рэ зі дэн таў, 

якія спе цы я лі зу юц ца 

на дак лад ным зем ля роб стве 

і жы вё ла га доў лі. Гэ та 

ТАА «На ву ко ва-тэх ніч ны 

цэнтр «Бе лА гра Ро бат» 

(Гор кі, Маск ва) і пры ват нае 

прад пры ем ства 

«Раз мер ка ва ныя сэн сар ныя 

сіс тэ мы» (Мінск), па ве дам ляе 

«Го рац кі вес нік».
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Старшыня райвыканкама Сяргей КУЛАГІН 
і дырэктар тэхнапарка Андрэй ЦІМАЕЎ з новымі рэзідэнтамі.
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