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ЭКА НО МІ КА

Не трэба 
«ся дзець 

на до нар скай 
іг ле» да та цый
На су мес ным па ся джэн ні прэ зі ды у ма 
Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
і абл вы кан ка ма аб мяр коў ва лі вы ні кі 
сё лет ня га са цы яль на-эка на міч на-
га раз віц ця. А по тым гэ тая ж тэ ма 
аб мяр коў ва ла ся на се сіі з удзе лам 
на род ных абран ні каў.

Па коль кі ў эка на міс таў яшчэ ня ма 
кан чат ко вых вы ні каў за год, мож на не 
ўда вац ца ў ста тыс тыч ныя пад ра бяз нас-
ці. Га лоў нае, што ў воб лас ці вы ка на-
лі пяць з шас ці клю ча вых па каз чы каў 
эфек тыў най ра бо ты, уста ля ва ныя ўра-
дам і аб лса ве там.

У пры ват нас ці, па вя лі чы лі экс парт 
та ва раў (без улі ку наф ты і наф та пра-
дук таў), па слуг. Ці ка ва, што за мя жой 
вя лі кім по пы там ка рыс та юц ца і ве тэ ры-
нар ныя прэ па ра ты, пры бо ры нач но га 
ба чан ня, элект рон ная апа ра ту ра.

Пе ра вы ка на лі план па ства рэн ні ра-
бо чых мес цаў, дзя ку ю чы ад крыц цю но-
вых вы твор час цяў.

Эфек тыў на сё ле та пра ца ва лі ўсе га-
лі ны эка но мі кі воб лас ці. У па раў на нні 
з па чат кам го да коль касць не эфек тыў-
на пра цу ю чых ар га ні за цый ска ра ці ла ся 
ўдвая. Іх удзель ная ва га — 16 %.

Ста ноў чыя вы ні кі го да і ў сель-
скай гас па дар цы. Да рэ чы, ці ка вы 
факт: ся род ін шых аб лас цей пры рост 
у гэ тым кі рун ку эка но мі кі толь кі на 
Ві цеб шчы не. Ка лі ра ней пры клад на 
кож ная трэ цяя сель ска гас па дар чая 
ар га ні за цыя бы ла страт най, ця пер — 
толь кі ка ля 13 %. Стар шы ня абл вы-
кан ка ма Мі ка лай Шарс нёў кан ста-
та ваў, што ча ты ры ін тэ гра цый ныя 
сель ска гас па дар чыя струк ту ры за 
ўвесь час дзей нас ці (а гэ та тры га ды) 
вы ра бі лі пра дук цыі на 700 міль ё наў 
руб лёў.

Кі раў нік воб лас ці чар го вы раз на га-
даў стар шы ням рай вы кан ка маў, што 
не аб ход на больш ак тыў на спры яць 
раз віц цю прад пры маль ніц кай іні цы я-
ты вы, ства рэн ню но вых прад пры ем-
стваў, ра бо чых мес цаў і на паў нен ню 
мяс цо ва га бюд жэ ту.

Ула да ў рэ гі ё нах па він на не «ся дзець 
на до нар скай іг ле» да та цый, а вы ка-
рыс тоў ваць усе рэ зер вы, каб за раб ляць 
больш са мім, вы хо дзіць на са ма акуп-
насць ра ё на. Тым больш што ў кож на га 
рэ гі ё на Пры дзвін ня іх да стат ко ва. Трэ ба 
толь кі на ву чыц ца рэ кла ма ваць ін вес та-
рам маг чы мас ці за ра біць. Да рэ чы, на 
се сіі бы ло агу ча на, што асноў ная за да ча 
на на ступ ны год — пад цяг нуць ра ё ны, 
якія ад ста юць у са цы яль на-эка на міч-
ным раз віц ці. Трэ ба па вы сіць іх кан ку-
рэн та здоль насць.

А гэ та мож на зра біць эфек тыў-
на пры ак тыў ным удзе ле біз не су. 
Прэ фе рэн цыі і пад трым ка ста ноў ча 
ўплы ва юць на боль шую ак тыў насць 
тых, хто мо жа і хо ча на ву чыц ца за-
раб ляць.

Між ін шым, у Ві цеб скай воб лас ці ў 
больш чым па ло ве рэ гі ё наў па вя лі чы-
ла ся коль касць суб' ек таў ма ло га і ся-
рэд ня га біз не су. У прад пры маль ніц кім 
сек та ры эка но мі кі за ня ты пры клад на 
140 ты сяч ча ла век — 29 % ад усіх, хто 
пра цу юць. За дзе вяць ме ся цаў па ча лі 
дзей насць ка ля 280 но вых ма лых ар-
га ні за цый. У агуль ных па ступ лен нях у 
бюд жэт — чвэрць гро шай ад біз не су. 
І што ці ка ва — больш, чым на па ло ву 
ў Шу мі лін скім, Па стаў скім і Та ла чын-
скім ра ё нах. У воб лас ці для раз віц ця 
прад пры маль ніц тва вы дзе ле на 85 зя-
мель ных участ каў. У тым лі ку тры — для 
ар га ні за цыі аб' ек таў пры да рож на га 
сэр ві су.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

зна ка вая і для ўсёй аграр най га лі ны. 
Бо тут адзі ны ў кра і не аг ра бія тэх на ла гіч ны 
парк у сіс тэ ме Мін сель гас хар ча Бе ла ру сі, 
які ўяў ляе са бой уні каль ную пля цоў ку для 
ка мер цы я лі за цыі аграр ных на ву ка ё міс тых 
рас пра цо вак на тэ ры то рыі Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за.

Кры ху аб пра ек тах.
«Бе лА гра Ро бат» у Гор ках за сна ва ла 

мас коў ская кам па нія ТАА «На ву ко ва-тэх-
ніч ны цэнтр «Ро баП РОБ», якая з'яў ля ец ца 
рэ зі дэн там клас та ра іна ва цый на га цэнт ра 
«Скол ка ва». Цэнтр ства рае ра ба ты за ва ныя 
комп лек сы RoboProb, якія ў аў та ном ным 
рэ жы ме пра вод зяць аг ра хі міч нае аб сле-
да ван не сель ска гас па дар чых зя мель і ро-
бяць кар ту па лёў для ўня сен ня угна ен няў. Іх 
пра дук цый насць ураж вае: адзін комп лекс 
за мя няе пяць спе цы я ліс таў пры руч ным ад-
бо ры проб гле бы.

Пры гэ тым рас пра цоў шчы кі зра бі лі 
поў ную аў та ма ты за цыю ад бо ру про б з іх 
мар кі роў кай і па ка ван нем. Акра мя та го, 
аб' яд на лі да ныя з гле бы з вы ні ка мі кас міч-
на га зан дзі ра ван ня, аг ра хі міч на га ана лі-
зу, пра гно за мі ме тэа стан цыі. Пры чым усе 
ана лі зы ро бяц ца апе ра тыў на ў па ля вой 
ла ба ра то рыі.

Да рэ чы, прад стаў ні кі ра сій скай кам па-
ніі хо чуць ства рыць ма ло га ўні вер саль на га 
сель ска гас па дар ча га ро ба та, які, акра мя 
ад бо ру проб, вы зна чаў бы яшчэ хва ро бы 
сель ска гас па дар чых куль тур, зні шчаў пус-
та зел ле, зма гаў ся са шкод ні ка мі. Да та го ж 
ра біў бы гэ та ў круг ла су тач ным рэ жы ме. Яго 
вы ка ры стан не ў ар га ніч най сель скай гас па-
дар цы дасць маг чы масць за бяс пе чыць поў-
ную дак лад насць ін фар ма цыі аб рэшт ках 
хі мі ка таў у про бах, а праз GPS-на ві га цыю 
пра ве рыць дак лад насць мес цаў ад бо ру.

Акра мя кра ін СНД, кам па нія пла нуе экс-
пар та ваць пра дук цыю ў Аў стрыю, Гер ма-
нію, ЗША, Ка на ду, Бра зі лію, ад куль ужо 
ёсць за яў кі. Раз віц цё пра ек та ў тэх на пар ку 
і ар га ні за цыя су час най вы твор чай пля цоў кі 
ў Го рац кім ра ё не да зво ляць маш та ба ваць 
вы твор часць і па вя лі чыць аб' ёмы га то вай 
на ву ка ё міс тай пра дук цыі.

Кі раў нік ра ё на Сяр гей Ку ла гін пра па на-
ваў вы ка рыс тоў ваць для гэ та га вы твор чыя 
маг чы мас ці ААТ «Прэ ма» і «Гор кі лён».

Дзміт рый ШЫ РО КІ, ды рэк тар «Раз-
мер ка ва ных сэн сар ных сіс тэм» — дру го га 
рэ зі дэн та — аб раў тэх на парк з-за яго сель-
ска гас па дар чай спе цы я лі за цыі. Ён зай ма ец-
ца рас пра цоў кай і вы твор час цю Ovі-Bovі — 

гэ та ад мыс ло вая сіс тэ ма, скі ра ва ная на вы-
яў лен не жы вёл, га то вых для асе мя нен ня. 
Дат чык змя шча ец ца на ка ро ву і ана лі зуе 
яе стан, пе ра да ючы звест кі на ўста ноў ле ны 
за сот ні мет раў пры ём нік. А на ма біль ны 
тэ ле фон тэх ні каў па штуч ным асе мя нен ні 
пры хо дзіць SMS-па ве дам лен не з ну ма рам 
жы вё лы, з якой трэ ба пра ца ваць. Ра зум ная 
сіс тэ ма да зва ляе за мя ніць на зі раль ні ка.

Дзміт рый пры вёў прык лад па ад ной з 
фер маў Ба ра на віц ка га ра ё на, дзе па ча лі 
ка рыс тац ца та кі мі дат чы ка мі, — там вы рас-
ла эфек тыў насць па каз чы каў па ўзнаў лен ні, 
што пры вя ло да па ве лі чэн ня вы твор час ці 
ма ла ка.

Дат чы кі вы ка рыс тоў ва юц ца ў трох сель-
гас прад пры ем ствах Мін скай і Брэсц кай аб-
лас цей. Пер шыя экс парт ныя па стаў кі бы лі 
ў Шве цыю і Ін да не зію. За раз асноў ны стра-
тэ гіч ны парт нёр — Ін дыя, якая пры цяг вае 
ёміс тас цю рын ку, дзе 300 міль ё наў ка роў.

У тэх на пар ку пла ну юць вый сці з уні каль-
ны мі пра па но ва мі на рын кі Ар ген ці ны, Бра-
зі ліі, Но вай Зе лан дыі. Ця пе раш нія дат чы кі 
пла ну юць удас ка на ліць: каб яны на ран няй 
ста дыі маг лі рас па зна ваць хва ро бы жы вёл. 
У кам па ніі ёсць пра ек ты і па аў та ма ты за цыі 
ўзваж ван ня жы вёл.

ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ ВЁС КІ
сель ска гас па дар чых ро ба таў і ліч ба выя пра дук ты для фер мы

Стрыж нем за ка на даў ства ў ІT-сфе ры 
з'яў ля ец ца Дэ крэт Прэ зі дэн та № 8 «Аб 
раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі», які быў пры-
ня ты ў кан цы мі ну ла га го да. Ня гле дзя чы 
на тое, што гэ ты да ку мент з'яў ля ец ца са-
ма да стат ко вым, мяр ку ем, што ва ўвяз цы з 
ім не аб ход на пры няц це цэ ла га комп лек су 
нар ма тыў на-пра ва вых ак таў, якія б раз ві-
ва лі яго нор мы і да зво лі лі б «мяк ка» рэ гу ля-
ваць сфе ру ліч ба вай эка но мі кі, ства ра ю чы 
«пра ва вы кар кас» для да лей шай ін фар ма-
ты за цыі кра і ны.

У чэр ве ні на ба зе «Ма гі лёў ліфт ма ша» 
ад быў ся вы яз ны круг лы стол з удзе лам 
ра сій скіх і бе ла рус кіх се на та раў на тэ му 
«Пе ра ход да ліч ба вай эка но мі кі як умо-
ва кан ку рэн та здоль нас ці Бе ла ру сі і Ра сіі». 
Удзель ні кі аба зна чы лі шэ раг за дач у на-
зва най сфе ры: пад рых тоў ка кад раў, па-
вы шэн не іх ква лі фі ка цыі, сін хра ні за цыя 
іс ну ю ча га за ка на даў ства дзвюх кра ін і яго 
ўдас ка на лен не.

Перс пек ты вы ліч ба ві за цыі эка но мі кі ў 
кан тэкс це Са юз най дзяр жа вы мы раз гля-
да лі і на ад па вед най сек цыі ў рам ках V Фо-
ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

— Адзін з клю ча вых кі рун каў дзей-
нас ці пар ла мен та — што га до вая ра бо та 
над па ке там бюд жэт ных за ко на пра ек-
таў. Якія пра па но вы се на та раў увай шлі 
ў бюд жэт ныя за ко ны сё ле та?

— У лі ку на шых пра па ноў — па ве лі чэн-
не до лі рас хо даў на са цы яль ныя па трэ бы і 
аб слу гоў ван не знеш ня га дзяр жаў на га доў-
гу пе ра важ на за кошт унут ра ных рэ сур саў 
(аль бо на па ры тэт най асно ве з рэ фі нан са-
ван нем), а яго па га шэн не за кошт па ступ-
лен няў ад экс парт ных пош лін на ка лій ныя 
ўгна ен ні, наф ту і наф та пра дук ты. У ін та рэ-
сах раз віц ця рэ гі ё наў мы, у пры ват нас ці, 

пра па на ва лі па шы рыць іх пад атко вую аў-
та но мію і га ран та ваць за ха ван не ўзроў ню 
да та цый і суб вен цый з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту пры па ве лі чэн ні да хо даў мяс цо-
вых бюд жэ таў.

Я ўжо ка заў аб пра па но ве тэ ры та ры-
яль най па ла ты па да дат ко вай бюд жэт най 
пад трым цы экс пар ту вы со ка тэх на ла гіч най 
пра дук цыі, яна так са ма знай шла ад люст-
ра ван не ў бюд жэ це на 2019 год.

Удак лад не ны ар ты ку лы, звя за ныя з мяс-
цо вы мі бюд жэ та мі і пра вя дзен нем ІІ Еў-
ра пей скіх гуль няў 2019 го да. Зба лан са ва-
ны бюд жэт дзяр жаў на га па за бюд жэт на га 
фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
з улі кам ды на мі кі коль кас ці за ня та га ў эка-
но мі цы на сель ніц тва.

— Яшчэ ад на знач ная па дзея го да — 
V Фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Вы 
зга да лі ра бо ту сек цыі, пры све ча най 
ліч ба вай эка но мі цы, на якой бы лі не 
толь кі рас пра ца ва ны ад па вед ныя рэ ка-
мен да цыі, але і пад пі са ны кан крэт ныя 
да ку мен ты.

— Так, бы лі пад пі са ны Па гад нен не аб 
су пра цоў ніц тве ў сфе ры ліч ба вай эка но-
мі кі па між Бе ла рус кім фон дам фі нан са вай 
пад трым кі прад пры маль ні каў і Фон дам 
раз віц ця пра мыс ло вас ці Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, а так са ма кант рак ты на па стаў ку 
пра дук цыі па між кам па ні я мі «Ма гі лёў-
ліфт маш» і «Ні жа га род ліфт», «Гро дзен скі 
мя са кам бі нат» і «Смак дзя цін ства». Ана-
ла гіч ная ра бо та пра ве дзе на і на ас тат ніх 
ча ты рох сек цы ях.

У рам ках V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 
Ра сіі прай шло так са ма па ся джэн не са ве та 
дзе ла во га су пра цоў ніц тва. Гэ та но вая па-
дзея ў рам ках Фо ру му і но вая пля цоў ка, 
якая да ла маг чы масць прад стаў ні кам біз-
не су аб мер ка ваць ак ту аль ныя пы тан ні су-
пра цоў ніц тва ў пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, 
пе ра адо лен ня бар' е раў у знеш нім ганд лі. 
Ба кі аб мер ка ва лі су мес ную ра бо ту і па ім-
парт аза мя шчэн ні.

Па вы ні ках па ся джэн ня са ве та дзе ла во га 
су пра цоў ніц тва бе ла рус кія пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы пад пі са лі 13 да га во раў на 
па стаў ку пра дук цыі ў Ра сію на агуль ную 
су му ка ля 335 міль ё наў до ла раў. З ве рас-
ня да каст рыч ні ка агуль ная су ма за клю ча-
ных экс парт ных ка мер цый ных кант рак таў 
з ра сі я на мі скла ла рэ корд ныя для па доб-
ных фо ру маў 539 міль ё наў до ла раў. Гэ ту 

вы со кую план ку трэ ба бу дзе за ха ваць і на 
VІ Фо ру ме.

— Верх няя па ла та пар ла мен та пе ры-
я дыч на дак лад вае кі раў ні ку дзяр жа вы 
аб ра шэн ні сіс тэм ных праб лем эка но мі-
кі. На што се на та ры звяр та лі ўва гу?

— На тое, што мер, якія пры мае ўрад у 
раз віц цё Дэ крэ та № 7 «Аб раз віц ці прад пры-
маль ніц тва», не да стат ко ва. Больш ак тыў-
ную ро лю па він ны вы кон ваць На цы я наль ны 
банк і бан каў ская сіс тэ ма ў цэ лым.

Акра мя та го, не ўда ец ца зні зіць уз ро-
вень ма ла за бяс пе ча нас ці на сель ніц тва. 
Дзве тра ці ны вы дат каў на сель ніц тва на кі-
ра ва ны на за да валь нен не ба за вых (не ад-
клад ных) па трэб: хар ча ван не, жыл лё ва-
ка му наль ныя па слу гі і транс парт. Гэ та сі ту-
а цыя аб васт рае дэ ма гра фіч нае пы тан не. 
У 2017 го дзе ў Бе ла ру сі па мер ла на 16,8 ты-
ся чы ча ла век больш, чым на ра дзі ла ся.

У сва ім ана лі зе сі ту а цыі мы аб грун та ва-
лі, што вы со кія тэм пы раз віц ця эка но мі кі 
ў на шых умо вах маг чы ма за бяс пе чыць у 
асноў ным за кошт ін вес ты цый у эфек тыў-
ныя вы твор час ці і ві ды дзей нас ці, а так са ма 
іна ва цый.

— Рас ка жы це пра ма ні то рынг за ка-
на даў ства.

— Па ста ян ная ка мі сія па эка но мі цы, бюд-
жэ це і фі нан сах сё ле та вы яў ля ла праб ле мы 
пры пры мя нен ні за ко на «Аб пад трым цы 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва». 
Па вы ні ках ма ні то рын гу зроб ле ны вы сно вы 
аб не аб ход нас ці ўдас ка на лен ня зга да на га 
за ко на і пад рых та ва ны ад па вед ныя рэ ка-
мен да цыі, якія, у пры ват нас ці, пра ду гледж-
ва юць ства рэн не спе цы я лі за ва най ар га ні-
за цыі па са дзей ні чан ні раз віц цю ма ло га і 
ся рэд ня га прад пры маль ніц тва. Мэ та згод на 
пе ра гле дзець кры тэ рыі ад ня сен ня кам па-
ній да суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га прад-
пры маль ніц тва і ства рыць га ран тый ны ме-
ха нізм, які за бяс пе чыць вы да чу бан каў скіх 
крэ ды таў ма ло му і ся рэд ня му біз не су.

— Ула дзі мір Іва на віч, та кім чы нам, 
зроб ле на ня ма ла. За ста ец ца спа дзя-
вац ца, што праб ле мы, аба зна ча ныя 
се на та ра мі сё ле та, у на ступ ным го дзе 
вы ра шац ца.

— Без умоў на. Пры гэ тым па ўста нуць но-
выя праб ле мы, якія ўсе мы ра зам бу дзем 
вы ра шаць, каб ру хац ца на пе рад.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КАЗ НА І РЭ ГІ Ё НЫ


	28sne-21_optim

