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СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

ТЭХ НА ЛО ГІІ ТЭХ НА ЛО ГІІ 
ФАР МІ РУ ЮЦЬ ФАР МІ РУ ЮЦЬ 

БУ ДУ ЧЫ НЮБУ ДУ ЧЫ НЮ
Ці здоль ныя звы чай ныя 

ганд лё выя зно сі ны за бяс пе чыць 
па трэ бу ў да лей шым 

раз віц ці бе ла рус ка-япон ска га 
су пра цоў ніц тва?

У Са ве це Рэс пуб лі кі прай шла су стрэ ча стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі па між на род ных спра вах 

і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гея РАХ МА НА ВА 
з кі раў ні ка мі япон скіх кам па ній.

Тра ды цый на та ва ра аба рот па між Бе ла рус сю і Япо ні яй 
вы мя ра ец ца не каль кі мі сот ня мі міль ё наў до ла раў — 
гэ та ня шмат, уліч ва ю чы маг чы мас ці абедз вюх кра ін.
Так ад бы ва ец ца перш за ўсё з-за та го, што Япо нія не 
з'яў ля ец ца прэ мі яль ным рын кам для на шай пра дук цыі 
(фак тар ад лег лас ці ні хто не скід вае з ра хун каў, ды і 
вы со кую кан ку рэн цыю так са ма). Та му гэ тую кра і ну не-
аб ход на ўспры маць як кры ні цу тэх на ло гій. І пры кла ды 
пе рай ман ня вы со кіх тэх на ло гій ужо з'яў ля юц ца. Як па ве-
да міў Сяр гей Рах ма наў, па ча ла ся рэа лі за цыя да стат ко ва 
ці ка ва га ін вес ты цый на га пра ек та з удзе лам япон скай 
кар па ра цыі на Бе ла рус кім ме та лур гіч ным за вод зе, які 
да ты чыц ца на рэз кі труб:

— У гэ тым вы пад ку ін вес ты цыі не вя лі кія, але ка лі бу-
дзе ство ра на вы твор часць у Бе ла ру сі, мы змо жам пра-
да ваць кан чат ко вы, а не пра меж ка вы пра дукт з вы со кай 
да баў ле най вар тас цю, — лі чыць се на тар.

Пе рай ман не тэх на ло гій і, ад па вед на, па ве лі чэн не 
кан ку рэн та здоль нас ці вы раб ля е май пра дук цыі паў плы-
вае, між ін шым, і на рост экс пар ту ў трэ ція кра і ны. Так і 
трэ ба дзей ні чаць, пе ра хо дзя чы ад звы чай на га ганд лю 
да пра мыс ло вай ка а пе ра цыі і рэа лі за цыі су мес ных пра-
ек таў. І гэ та дасць свой ста ноў чы эфект.

Да рэ чы, бе ла рус ка му бо ку так са ма ёсць што пра па-
на ваць япон ска му біз не су: на прык лад, пра ек ты ў сфе-
ры ІТ, штуч на га ін тэ ле кту, вя лі кіх баз да ных, а так са ма 
ін шых тэх на ло гій, які мі мы ва ло да ем.

Акра мя та го, Япо нія пра яў ляе ці ка васць да на пра-
цо вак у сфе ры сель гас вы твор час ці: гэ тая кра і на толь кі 
на 40 % за бяс печ вае ся бе пра дук та мі хар ча ван ня,
ас тат няе пры па дае на до лю ім пар ту. Бе ла рус кі бок 
га то вы па дзя ліц ца сва і мі да сяг нен ня мі, на прык лад, 
за раз раз гля да ец ца ва ры янт пе ра да чы тэх на ло гій на 
ўза е ма вы гад ных умо вах па вы рошч ван ні вы са ка рос-
лых бу я коў.

Ге не раль ны ды рэк тар япон ска-бе ла рус кай Аса цы я-
цыі па раз віц ці ганд лё ва га і пра мыс ло ва га су пра цоў ніц-
тва Мі цу сі та Чы ка хі та па цвер дзіў за ці каў ле насць сва іх 
ка лег у рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў і да лей шым раз-
віц ці ўза е ма вы гад ных ад но сін.

— Адзін з пра ек таў, які мы б ха це лі пра па на ваць у 
Бе ла ру сі, да ты чыц ца да моў са ста рэ лых (та кіх за раз у 
Япо ніі шмат) — гэ та сэр віс, які аб' яд ноў вае са цы яль ныя 
па слу гі ра зам з аб слу гоў ван нем у гэ тых да мах, — па ве-
да міў ён.

На дум ку Сяр гея Рах ма на ва, са мае га лоў нае — доб рая 
ды на мі ка двух ба ко вых адо сін, вы ні кам якіх ста ла па вы-
шэн не ста ту су па соль ства Япо ніі ў Бе ла ру сі і пры зна чэн-
не Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла ў на шу кра і ну. 
Доб ры знак для да лей ша га ўма ца ван ня су вя зяў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

Пра ект но вай рэ дак цыі За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 

за бес пя чэн ні адзін ства вы мя рэн няў» 
бу дзе прад стаў ле ны на чар го вай 
се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі. На пя рэ дад ні 
раз гля ду на ва цый верх няй па ла тай 
пар ла мен та асноў ныя па ла жэн ні 
аб мяр коў ва лі ся на на ра дзе пад 
кі раў ніц твам стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк санд ра ПА ПКО ВА.

У на ра дзе так са ма ўзя лі ўдзел 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па 
пра мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч-
ным комп лек се, транс пар це і су вя зі 
Па ла ты прад стаў ні коў Анд рэй Ры-
бак, на мес нік стар шы ні Дзяр жаў-
на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі 
Дзміт рый Бар та шэ віч, прад стаў ні кі 
Дзярж ка мі тэ та па стан дар ты за цыі, 
РУП «Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут 
мет ра ло гіі», сак ра та ры я та Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Не аб ход насць уня сен ня па пра вак 
у дзе ю чае за ка на даў ства пра дык та-
ва ная ў пер шую чар гу пра вя дзен нем 
уз год не най па лі ты кі ў рам ках Еў ра-
зій ска га эка на міч на га са ю за і вы-
ка нан нем агуль ных па тра ба ван няў 
у мет ра ло гіі, уста ноў ле ных для ўсіх 
дзяр жаў — удзель ніц ЕА ЭС.

— Пры ма ю чы гэ ты пра ект за ко на, 
з ад на го бо ку, мы ўдас ка наль ва ем 
на ша за ка на даў ства з улі кам прак ты кі 
пры мя нен ня і вы кон ва ем на шы аба-
вя за цель ствы па Да га во ры аб Еў ра-
зій скім эка на міч ным са ю зе, пад пі са-
ным у Аста не ў 2014 го дзе. З дру го га, 
га ран ту ем аба ро ну пра воў і ін та рэ саў 
на шых гра ма дзян і юры дыч ных асоб, — 
ад зна чыў Аляк сандр Па пкоў, ана лі -
зу ю чы прад стаў ле ную спе цы я ліс та мі 
Дзярж стан дар ту аб ноў ле ную рэ дак-
цыю за ко на пра ек та.

Дзе ян не За ко на «Аб за бес пя чэн-
ні адзін ства вы мя рэн няў» на кі ра ва-
на ў пер шую чар гу на за бес пя чэн не 
бяс пе кі пра дук цыі, што вы пус ка ец ца 
на ры нак, аба ро ну гра ма дзян ад не-

дак лад ных вы ні каў вы мя рэн няў, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў роз ных сфе рах 
гра мад ска га жыц ця — ахо ве зда роўя, 
ахо ве на ва коль на га ася род дзя, у 
ганд лі, у раз лі ках за спа жы тыя газ, 
ва ду, элект ра энер гію ці за аб' ём ака-
за ных па слуг. Для гэ та га ства ра юц ца 
аба вяз ко выя па тра ба ван ні ў вы гля-
дзе тэх ніч ных рэг ла мен таў.

Но вая рэ дак цыя за ко на пра ду-
гледж вае ўза ем нае пры знан не ра бот 
па за бес пя чэн ні адзін ства вы мя рэн-
няў у ад па вед нас ці як з пра вам ЕА ЭС, 
так і з ін шы мі між на род ны мі да га во-
ра мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Так са ма за ма цоў ва ец ца нор ма аб 
не аб ход нас ці фар мі ра ван ня мет ра-
ла гіч ных служ баў дзяр жаў ных ор-
га наў або ў струк ту ры пад па рад ка-
ва ных ар га ні за цый па ка ар ды на цыі 
дзей нас ці па за бес пя чэн ні адзін ства 
вы мя рэн няў.

Для пад трым кі гэ та га пра цэ су за-
ко на пра ек там у якас ці ін стру мен та 
пра ду гле джа ны но вы від дзей нас ці — 
мет ра ла гіч ны аў дыт, які ў вы гля дзе 
доб ра ах вот най пра цэ ду ры мо гуць 
вы ка рыс тоў ваць прад пры ем ствы і 
ар га ні за цыі ў мэ тах удас ка на лен ня 
мет ра ла гіч на га за бес пя чэн ня сва ёй 
дзей нас ці.

Увя дзен не пра цэ ду ры мет ра ла гіч-
на га аў ды ту да зво ліць вы ка рыс тоў-
ваць у гэ тай ра бо це най больш ква-
лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў мет ра ло гіі 
не па срэд на ў вы твор чай сфе ры.

У но вай рэ дак цыі за ко на пра па-
ну юц ца раз ме жа ван не дзей нас ці 
дзяр жаў най мет ра ла гіч най служ бы і 
дзей нас ці ін шых юры дыч ных асоб па 
пра вя дзен ні мет ра ла гіч на га кант ро-
лю срод каў вы мя рэн няў у сфе ры за-
ка на даў чай мет ра ло гіі, удак лад нен-
не паў на моц тваў Са ве та Мі ніст раў, 
Дзярж стан дар ту, ін шых дзяр жаў ных 
ор га наў, уста наў лен не па ла жэн няў 
аб На цы я наль ным мет ра ла гіч ным 
ін сты ту це, змя нен не струк ту ры мет-
ра ла гіч на га кант ро лю.

Уся го ў пра ек це за ко на прад стаў-
ле на 11 аб ноў ле ных эле мен таў.

Пра па на ва ны за ко на пра ект рэ-
ка мен да ва ны да пры няц ця Па ла тай 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у дру гім чы тан ні.

Но вая рэ дак цыя за ко на «Аб за бес-
пя чэн ні адзін ства вы мя рэн няў» ста-
не ўжо трэ цяй у гіс то рыі не за леж най 
Бе ла ру сі. Ра ней ка рэк ці роў кі ў га лі не 
мет ра ла гіч на га за ка на даў ства дэ пу-
та ты пры ма лі ў 1995 і 2006 га дах.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ?

Но выя стан дар ты Но выя стан дар ты 
ў адзін стве вы мя рэн няўў адзін стве вы мя рэн няў

«Па вод ле ацэн кі су-
свет ных экс пер таў, Бе ла-
русь з'яў ля ец ца лі да рам 
у рэ гі ё не па ар га ні за цыі 
ра бо ты па да сяг нен ні Мэт 
устой лі ва га раз віц ця. Па-
вод ле Ін дэк са ўстой лі ва га 
раз віц ця кра ін, мы зай-
ма ем 23-е мес ца ў рэй-
тын гу ся род 162 дзяр жаў. 
Гэ та вель мі вы со кая па зі-
цыя, — ад зна чы ла Мар' я-
на Шчот кі на. — Та му для 

нас вель мі важ на, каб бы лі 
спа лу ча ныя кра і на вая пра-
гра ма і на шы на цы я наль-
ныя да ку мен ты. Сён ня мы 
зро бім ак цэнт у тым лі ку 
на рэа лі за цыі кра і на вай 
пра гра мы, якая раз лі ча-
на да 2020 го да. Там ёсць 
ча ты ры асноў ныя кі рун кі — 
дзярж кі ра ван не, эка но -
мі ка, эка ло гія і раз віц цё 
ча ла ве ча га па тэн цы я лу, 
што з'яў ля ец ца пры яры-

тэ та мі раз віц ця на шай 
дзяр жа вы».

Двух дзён ныя кан суль-
та цыі да зво ляць аб мер-
ка ваць пра па но вы, якія 
ля гуць у асно ву кра і на вай 
пра гра мы да 2025 го да. 
«Да рэ чы, Бе ла русь ува хо-
дзіць у 30 дзяр жаў све ту, 
якія ўжо рас па ча лі та кое 
аб мер ка ван не. Мы хо чам 
пра па на ваць, каб пры да-
сяг нен ні Мэт устой лі ва га 
раз віц ця, пры фар мі ра-
ван ні на ступ най кра і на вай 
пра гра мы яе змяс тоў ная 
част ка грун та ва ла ся пе-
рад усім на на цы я наль ных 
ін та рэ сах Бе ла ру сі. А для 
гэ та га важ на, каб бы лі ска-
рэ ля ва ны ін та рэ сы дзярж-
кі ра ван ня, гра ма дзян скай 

су поль нас ці і пры ват на га 
біз не су», — ад зна чы ла 
Мар' я на Шчот кі на.

На цы я наль ныя кан-
суль та цыі на конт пры яры-
тэ таў Ра мач най пра гра мы 
су пра цоў ніц тва ААН і Бе-
ла ру сі ў сфе ры ўстой лі ва-
га раз віц ця на 2021—2025 
га ды ўпер шы ню пра во-
д зяц ца з шы ро кім удзе лам 
парт нё раў ААН, та кіх як 
прад стаў ні кі ўра да, пар-
ла мен та, ар га ні за цый гра-
ма дзян скай су поль нас ці і 
біз не су. Кан суль та цыі з'яў-
ля юц ца пра ця гам дзей-
нас ці ар га ні за цый сіс тэ мы 
ААН у Бе ла ру сі па ака зан ні 
да па мо гі ў рэа лі за цыі Мэт 
устой лі ва га раз віц ця.

Па вод ле БелТА.

НА ШЛЯ ХУ ДА ЎСТОЙ ЛІ ВА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ

23-23-ее МЕС ЦА Ў РЭЙ ТЫН ГУ  МЕС ЦА Ў РЭЙ ТЫН ГУ 
СА 162 ДЗЯР ЖАЎСА 162 ДЗЯР ЖАЎ

Бе ла русь з'яў ля ец ца лі да рам у рэ гі ё не па ар га ні за цыі ра бо ты 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця

ПРА гэ та за яві ла жур на ліс там на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па 

да сяг нен ні МУР Мар' я на ШЧОТ КІ НА. Яна ўзя ла ўдзел 
у На цы я наль ных кан суль та цы ях на конт пры яры тэ таў 
Ра мач най пра гра мы су пра цоў ніц тва ААН і Бе ла ру сі 
ў сфе ры ўстой лі ва га раз віц ця на 2021—2025 га ды. 
Ме ра пры ем ства пра хо дзіць з 23 да 25 каст рыч ні ка 
ў Мін ску.


