Дзякуючы ўпартай працы мазыран ужо да канцы 40-х гадоў эканамiчныя паказчыкi па
гораду дасягнулi даваеннага ўзроўню.Мазыр стварыў базу для далейшага развiцця прамысловасцi,
з’яўлення новых галiн эканомiкi: машынабудавання,электраэнергетыкi, нафтаперапрацоўкi,
нафтаразведкi, разведкi i здабычы харчовай солi, лёгкай i харчовай прамысловасцi, будаўнiцтва i
транспарту: аўтамабiльнага, воднага, трубаправоднага.
У 50-80-я гады мiнулага стагоддзя ўступаюць у строй дзеючых буйнейшыя ў нашай краiне i
Еўропе прадпрыемствы, якiя змянiлi традыцыйную эканамiчную структуру Мазаршчыны.
У цяперашнi час прамысловасць складае аснову вытворчага патэнцыялу Мазырскага раёна.
У Мазырскiм раёне дзейнiчае каля 30 прамысловых прадпрыемстваў, буйнейшымi з якiх
з’яўляюцца акцыянерныя таварыства “Мазырскi нафтаперапрацоўчы завод”, “Мазырсоль”,
“Беларускабель”, “Мазырскi машынабудаўнiчы завод”, “Мазырдрэў”, швейная фабрыка “Надэкс”,
рэспублiканскiя ўнiтарныя прадпрыемствы “Мазырскi камбiнат па вытворчасцi медыцынскай i
спiртазмяшальнай прадукцыi “Этанол” i “Мазырскi завод сельскагаспадарчага машынабудавання”.
Больш за 60% выпускаемай прадукцыi пастаўляецца на рынкi блiзкага i далёкага замежжа.
Таварную структуру экспарту складаюць мiнеральныя прадукты, электрычныя машыны i
абсталяванне, кабельныя вырабы i адзенне, мэбля i пасцельная бялiзна.

Найбольшую ўдзельную вагу ў агульным аб’ёме вытворчасці займае Мазырскі
нафтаперапрацоўчы завод, які вырабляе аўтамабільны бензін, дызельнае паліва, мазут, бітум.
Больш за 85% прадукцыі завода ідзе на экспарт у краіны блізкага і далёкага замежжа.

Маўырскі раён з’яўляецца адным з буйнейшіх вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі ў
Рэспубліке Беларусь. Найбольш буйныя гаспадарк раёну: саўгас-камбінат “Зара ”,
сельгаскааператыў “Радзіма”, Слабадскі сельскагаспадарчы кааператыў, Мазырская агароднінная
фабрыка, эксперыментальная база “Крынічная”. Асноўнымі відамі дзейнасці сельскагаспадарчых
арганізацый Мазырскага раёна з’яўляюцца: у галіне раслінаводства – вытворчасць збожжа,
бульбы, агародніны, кармоў; у галіне жывёлагадоўлі – вытворчасць малака, мяса і яек.

Адным з буйнейшых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў раёна, займаючы вядучыя
пазіцыі ў рэспубліцы, у апошнія гады з’яўляецца РУП “Саўгас-камбінат”Зара” – шматгаліновае
прадпрыемства з высокім узроўнем вытворчасці, выпускам якаснай, канкурэнтаздольнай мясной і
малочнай прадукцыі, развітым фірменным гандлем,устойлівым фінансавым станам.
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