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Ад ме на роў мiн гу 
ма бiль най су вя зi па мiж 

Бе ла рус сю i Ра сi яй, прэ мiя 
Са юз най дзяр жа вы ў га лi не 
на ву кi i тэх нi кi, унi фi ка цыя 
за ка на даў ства, агуль ныя 
прэ фе рэн цыi, пра соў ван не 
су мес най пра дук цыi 
на ры нак трэ цiх кра iн... Гэ тыя 
i iн шыя эка на мiч ныя пла ны 
аб мяр коў ва лi ўдзель нi кi 
VII Фо ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi 
i Ра сii на сек цыi «Су мес ныя 
пра ек ты як фак тар ста бiль на га 
эка на мiч на га раз вiц ця Бе ла ру сi 
i Ра сii» пад час ан лайн-су стрэ чы. 
На вi дэа мост з ра сi я на мi 
бе ла ру сы са бра лi ся ў Жо дзi не 
на прад пры ем стве «Бе лАЗ».

Су мес ны бiз нес
i эка на мiч ная 
ка а пе ра цыя

Мес ца для аб мер ка ван ня ме-
на вi та эка на мiч ных пы тан няў фо-
ру му бы ло абра на не вы пад ко ва. 
Па-пер шае, вы твор часць кар' ер-
най тэх нi кi ў Жо дзi не — яск ра вы 
прык лад су пра цоў нiц тва кра iн. 
Па-дру гое, ра сi я не не вы клю ча-
 юць маг чы мас цi рэа лi за цыi ў ся-
бе вы твор час цi бе ла рус кiх са ма-
зва лаў.

Больш за 8000 прад пры ем-
стваў абедз вюх кра iн звя за ны 
пра мыс ло вай ка а пе ра цы яй. Сён-
ня ў Бе ла ру сi пра цуе ка ля 2,5 ты-
ся чы прад пры ем стваў з удзе лам 
ра сiй ска га ка пi та лу, 1300 з iх — 
су мес ныя. У Ра сii 117 ар га нi за цый 
з бе ла рус кiм ка пi та лам i 45 збо-
рач ных вы твор час цяў.

— Ле тась та ва ра аба рот па мiж 
на шы мi кра i на мi склаў больш 
за 38,5 мiль яр да до ла раў, што 
зай мае 46 % ад уся го знеш ня га 
ганд лю кра i ны. А за паў год дзе 
2020-га ў Бе ла русь пры цяг ну та з 
Ра сii 320 мiль ё наў до ла раў. Ка-
ля па ло вы са бе кош ту кож на га 
бе ла рус ка га трак та ра, кам бай-
на цi гру за вi ка пры хо дзiц ца на 
ра сiй скую сы ра вi ну i кам плек-
ту ю чыя, — за ўва жы ла Тац ця на 
РУ НЕЦ, стар шы ня Па ста ян най 
ка мi сii Са ве та Рэс пуб лi кi па 
эка но мi цы, бюд жэ це, фi нан-
сам. — Ад нак боль шую ўва гу трэ-
ба ад даць рэа лi за цыi су мес ных 
пра ек таў, ства рэн ню су мес на га 
бiз не су.

Анд рэй КУ ЦЕ ПАЎ, стар шы-
ня Ка мi тэ та Са ве та Фе дэ ра цыi 
па эка на мiч най па лi ты цы па-
га дзiў ся, што доў га тэр мi но выя 
iн та рэ сы кра iн i знач ны су мес ны 
ба гаж су пра цоў нiц тва ў эка на-
мiч най i са цы яль на-гу ма нi тар най 
га лi нах — аб' ек тыў ная кан ку рэнт-
ная пе ра ва га.

— Клю ча вы на пра мак — мiж-
рэ гi я наль нае су пра цоў нiц тва. 
Ка ля 60 суб' ек таў Ра сii маюць 
наладжаныя су вя зi з Бе ла рус сю. 
Цi ка васць да iн вес ты цый ных 

пра ек таў ста бiль на рас це, i ор-
га ны ўла ды га то выя ўсе ба ко ва 
пад трым лi ваць па доб ныя iнi цы-
я ты вы. Ся род асноў ных кi рун каў 
эка на мiч най ка а пе ра цыi — су мес-
ная вы твор часць i рэа лi за цыя ма-
шын i аб ста ля ван ня.

Най важ ней шыя iнф ра струк-
тур ныя эле мен ты фар мi ра ван ня 
адзi най эка на мiч най пра сто ры 
Са юз най дзяр жа вы аба зна чыў 
у сва iм вы ступ лен нi Ры гор 
РА ПО ТА, дзяр жаў ны сак ра тар 
Са юз най дзяр жа вы. Да ба за-
вых эле мен таў iс на ван ня та кой 
пра сто ры ён ад нёс па доб насць 
(або роз нi цу) эка на мiч ных ма-
дэ ляў кра iн, раз вi тасць ка а пе-
ра цый ных су вя зяў, на яў насць 
су мес ных прад пры ем стваў на
абедз вюх тэ ры то ры ях, рост 
аб' ёму та ва ра аба ро ту су мес на з
лiк вi да цы яй ганд лё вых бар' е раў, 
рэа лi за цыю маш таб ных пра мыс-

ло вых i энер ге тыч ных пра ек таў, 
раз вiц цё iнф ра струк ту ры ў га лi не 
транс пар ту, на ву ко вае су пра цоў-
нiц тва i iн шае.

— Роз нi ца, што iс нуе ў эка на-
мiч ных ма дэ лях кра iн, не да зво-
 лi ла нам ства рыць транс на цы я-
 наль ныя пра мыс ло выя прад-
 пры ем ствы шля хам злiц ця. Та кi 
ад моў ны вы нiк пад штурх нуў да 
пры няц ця не ка то рых пра ва вых 
да ку мен таў, якiя да зво ляць зра-
бiць эка на мiч ныя ма дэ лi больш 
па доб ны мi. Гэ та гар ма нi за цыя 
за ка на даў чых пра цэ дур, у пры-
ват нас цi пад атко ва га за ка на-
даў ства, — агу чыў дзярж сак ра-
тар. — Усе 12 пра грам Са юз най 
дзяр жа вы, якiя рэа лi зу юц ца, на-
кi ра ва ны на ства рэн не iна ва цый-
на га пра дук ту. Пры ня та ра шэн не 
раз на два га ды ўру чаць прэ мiю 
Са юз най дзяр жа вы ў га лi не на-
ву кi i тэх нi кi. Пер шую мяр ку ец-
ца пры су дзiць най леп шым ужо
сёлета.

«Ме ры ды ян», тэх нiч ны 
вуг ля род i лiф ты

Па мiж кра i на мi рэа лi зу ец ца i 
рас пра цоў ва ец ца i мност ва iн-
шых пра ек таў. Най важ ней шае 
мес ца ся род iх зай мае бу даў нiц-

тва Бе ла рус кай АЭС. Да мо ман-
ту яе вы ха ду на поў ную ма гут-
насць трэ ба пра пра ца ваць буй-
ныя пра ек ты, якiя ары ен та ва ны 
на энер га ёмiс тую вы твор часць: 
ме та лур гiя, наф та хi мiя, шкля ная 
вы твор часць i вы пуск элект ра-
транс пар ту, ма ла та наж на га суд-
на бу да ван ня i кам плек ту ю чых 
да iх.

Дзярж сак ра тар зга даў, што ў 
Ва ла год скай воб лас цi (Ча ра па-
вец) i Та тар ста не, пры нам сi, ужо 
вы пус ка юц ца трак та ры мар кi 
«Бе ла рус». У Бран ску збi ра юць 
бе ла рус кiя буль ба ўбо рач ныя 
кам бай ны. У Бран скай воб лас-
цi i Ка рэ лii раз ва роч ва ец ца вы-
твор часць ле са на рых тоў чай тэх-
нi кi бе ла рус ка га прад пры ем ства 
«Амка дор».

Не ма ла важ нае зна чэн не ма-
юць i транс парт ныя пра ек ты. 
У пры ват нас цi бу даў нiц тва вы-
са кас ко рас най ма гiст ра лi пра-
цяг лас цю 2,5 ты ся чы кi ла мет раў, 
якая па вiн на злу чыць Санкт-Пе-
цяр бург, Мiнск, Вар ша ву, Гам-
бург. Пра пра ца ва на бiз нес-ма-
дэль гэ тай iдэi, i пры яе рэа лi за-
цыi да ро га ста не най буй не шай 
ма гiст рал лю на еў ра пей скiм 
кан ты нен це. У больш пра су ну тай 
ста дыi зна хо дзiц ца iдэя бу даў нiц-
тва аў та ма гiст ра лi «Ме ры ды ян», 
якая прой дзе праз Кi тай, Ка зах-
 стан, Ра сiю і Бе ла русь. За ду ма з'я-
вi ла ся яшчэ дзе сяць га доў та му, 
ад нак да мi ну ла га го да ў Ра сii да 
яе бу даў нiц тва не пры сту па лi (ця-
пер рэа лi за цыю пе рад алi ў ру кi 
пры ват нi ка). Пры гэ тым у Кi таi
i Ка зах ста не пра ект амаль цал-
кам рэа лi за ва ны.

Мi нiс тэр ствы су вя зi Ра сii i Бе-
ла ру сi, пры нам сi, на су мес ным 
па ся джэн нi па абя ца лi прын цы-
по ва вы ра шыць пы тан не ад ме ны 
роў мiн гу ма бiль най су вя зi па мiж 
кра i на мi. Тэх нiч на гэ та, пэў на, 
зой ме яшчэ ней кi час, пад крэс-
лiў Ры гор Ра по та.

Раз гля да юць ра сi я не i маг чы-
масць ства рэн ня па глыб ле най 
ла ка лi за цыi па бу даў нiц тве да-
рож най тэх нi кi ў Бран ску.

— Нам трэ ба вы зна чыць на-
менк ла ту ру пра дук цыi ўво гу ле 
ва ўсiх су мес ных пра ек тах, вы-
твор часць якiх не ла ка лi за ва на 
на тэ ры то рыi Ра сii цi Бе ла ру-
сi, — мяр куе Вiк тар ЯЎ ТУ ХОЎ, 
на мес нiк мi нiст ра пра мыс ло-
вас цi i ганд лю Ра сii. — Доб ры 
прык лад су мес най ра бо ты — вы-
твор часць лiф та ва га аб ста ля ван-
ня мас коў скiм прад пры ем ствам 
«Па вет ра тэх нi ка» i «Ма гi лёў лiфт-
ма шам». Мэ та пра ек та — рэа лi-
за ваць ты ся чу су мес ных лiф таў 
па пра гра ме рэ на ва цыi жыл лё-

ва га фон ду ў Маск ве i воб лас-
цi ў 2020—2021 га дах. (Пас ля 
сё лет ня га фо ру му, да рэ чы, гэ-
тыя прад пры ем ствы пад пi са лi 
пра та кол на ме раў па су мес ным 
вы пус ку лiф та вых ля бё дак. —
Аўт.). Яра слаў скi ма тор ны за вод 
па стаў ляе ру ха вi кi для Бе лА Заў, 
i бе ла рус кiя ка ле гi пра па на ва лi 
ства рыць вы твор часць цяж кiх са-
ма зва лаў Бе лАЗ i ў Ра сii.

На мес нiк мi нiст ра пры вёў так-
са ма све жы прык лад пра мыс ло-
вай ка а пе ра цыi на тэ ры то рыi Бе-
ла ру сi — iн вест пра ект на больш 
чым 150 мiль ё наў еў ра з бо ку 
Ра сii па ства рэн нi прад пры ем-
стваў па вы твор час цi тэх нiч на га 
вуг ля ро ду ў СЭЗ «Ма гi лёў». Увод 
за во да ў экс плу а та цыю праз пан-
дэ мiю ссу нуў ся, але ўжо ўво сень 
ён па вi нен за пра ца ваць.

— Ас но ва на ша га су пра цоў-
нiц тва — мiж вы твор чая ка а пе ра-
цыя. Та кiм су пра цоў нiц твам па 
ўза ем най па стаў цы сы ра вi ны, 
ма тэ ры я лаў i кам плек ту ю чых 
звя за на больш як во сем ты сяч 
ай чын ных i ра сiй скiх прад пры-
ем стваў, — пад крэс лiў Дзмiт-
рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, на мес нiк 
мi нiст ра пра мыс ло вас цi Бе ла-
ру сi. — I мож на ўпэў не на ка заць 
пра знач ны па тэн цы ял для па вы-
шэн ня кан ку рэн та здоль нас цi ма-
шы на бу даў нi чых га лiн абедз вюх 
кра iн. Важ ны кi ру нак су пра цоў-
нiц тва так са ма — уза е ма дзе ян не 
ў сфе ры вы со кiх тэх на ло гiй i на-
ва цый. Су мес нае ства рэн не вы-
со ка iн тэ ле кту аль най пра дук цыi з 
вы со кай да баў ле най вар тас цю — 
пры яры тэт ны кi ру нак.

Зва рот iн вес ты цый 
i на ву ко выя пра дук ты
Бе ла рус кая пра дук цыя пры-

сут нi чае прак тыч на ва ўсiх ра-
сiй скiх рэ гi ё нах, ад зна ча ла ся
на фо ру ме, дзе ўдзель нi ча лі 
ча ты ры ра сiй скiя гу бер на та ры. 
За апош нiя не каль кi га доў ка ля 
600 бе ла рус кiх аў то бу саў, тра-
лей бу саў i трам ва яў па стаў ле на 
ў Са мар скую воб ласць. Ця пер 
у Са ма ры во пыт на экс плу а ту-
юц ца ай чын ныя элект ро бу сы, 
пра пра цоў ва ец ца пы тан не аб iх 
за куп цы. У сваю чар гу «Ла да» 
за ста ец ца ад ным з лi да раў бе -
ла рус ка га аў та рын ку. Ле тась 
Аў та ВАЗ рэа лi за ваў больш за 16 ты -
сяч ма шын i за няў пер шае мес ца 
на бе ла рус кiм рын ку, рас ка заў 
Дзмiт рый АЗА РАЎ, гу бер на-
тар Са мар скай воб лас цi. Ён 
пад крэс лiў, што да вер за ста ец ца 
са мым каш тоў ным у парт нёр стве 
i вы ка заў спа дзя ван не на «ства-
рэн не ўза ем ных прэ фе рэн цый i 
да лей шую су мес ную ра бо ту па 
пад трым цы па ста вак аў та ма бi-
ляў i кам плек ту ю чых на ўзроў нi 
мiж ура да вых да га во раў i сты му-
ля цый ных пра грам».

— Мi нiс тэр ства пра мыс ло вас цi 
Ра сii пра пра цоў вае да дат ко выя 
пра гра мы, у тым лi ку па вяр тан-
нi iн вес ты цый iн вес та рам, якiя 
бу дуць раз мя шчаць аў та кам па-
не нтныя прад пры ем ствы i ла ка-
лi за ваць iх на тэ ры то рыi воб лас-
цi, — да даў ён.

Маш таб су мес ных рас пра-
цо вак дзвюх кра iн па пра гра ме 
Са юз най дзяр жа вы ў на ву ко вай 
га лi не акрэс лiў Пётр ВI ЦЯЗЬ, кi-
раў нiк апа ра ту На цы я наль най 
ака дэ мii на вук. Ён рас ка заў, на-
прык лад, пра ства рэн не во пыт на-
га ўзо ру та мог ра фа, iм пуль сна га 
фо та iмуль сiй на га тэр мо мет ра 
для бес кан так та ва га вы мя рэн ня 
вы со кай тэм пе ра ту ры, iн фар ма-
цый на га вы мя раль на га кам плек-
та для ацэн кi якас цi па крыц ця ра-
кет на-кас мiч най тэх нi кi, сiс тэ мы 

дыс тан цый на га зан дзi ра ван ня 
зям лi i шмат iн шых цi ка вых вы-
на ход нiц тваў.

— Мяр ку ец ца гар ма нi за ваць 
60 стан дар таў. З iх 39 ра сiй скiм 
бо кам, 29 — бе ла рус кiм. Бу дзе 
рас пра ца ва на 18 су мес ных ар-
га нi за цый на-ме та дыч ных да ку-
мен таў. Асаб лi вую ўва гу ад да ём
раз вiц цю су пра цоў нiц тва з рэ гi ё -
на мi, ку ды ак тыў на па стаў ля ем 
пра дук цыю, якая ства ра ец ца ў 
Ака дэ мii на вук. Нам сён ня вель мi 
важ на не толь кi ства раць во пыт -
ныя ўзо ры, але i ра бiць су мес ныя 
прад пры ем ствы. I най боль шая 
ра бо та ў гэ тым кi рун ку зроб ле-
на з Рас кос ма сам. Мы пе рай шлi 
да ства рэн ня су мес на га спа да-
рож нi ка. Ужо рас пра ца ва ны яго 
эс кiз ны пра ект з раз дзя лен нем 
0,35 мет ра.

Ву чо ны за клi каў пад тры маць 
гэ ты кi ру нак, каб у най блi жэй шы 
час пе рай сцi не па срэд на да вы-
ра бу спа да рож нi ка.

З ра сiй ска га бо ку вы кон ва ю-
чы аба вяз кi гу бер на та ра Ка-
луж скай воб лас цi Ула дзi мiр 
ПА ЦЁМ КIН па пра сiў бе ла рус кiя 
кам па нii да па маг чы сё ле та ў рэа-
лi за цыi на цы я наль на га пра ек та 
«Жыл лё i га рад ское ася род дзе», 
у ме жах яко га ра сi я не да 2024 го-
да па вiн ны бу да ваць не менш як 
адзiн метр квад рат ны на кож на га 
жы ха ра Ка луж скай воб лас цi:

— Ця пер рэа лi зу ец ца больш 
за 130 жыл лё вых пра ек таў ва 
ўсiх ра ё нах воб лас цi. Пры гэ тым 
ува га ад да ец ца якас цi жыл ля i 
пры мя нен ню iна ва цый ных эка-
на мiч ных тэх на ло гiй. I бе ла рус кiя 
ка ле гi ў гэ тым пла не на дзей ныя i 
ад каз ныя парт нё ры.

Удзель нi кi фо ру му ўпэў не ныя, 
што ва ўза е ма ад но сi нах па мiж 
дзяр жа ва мi на за па ша ны вя лi кi 
ста ноў чы во пыт у роз ных сфе рах 
i вы каз ва юць над зею на за ха ван-
не гэ та га па тэн цы я лу.

Iры на СI ДА РОК, 
фо та аў та ра.
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