
Умо вы 
для міль яр да

«Усё ад бы ва ец ца ўпер-
шы ню, — пад крэс лі ла на 
ад крыц ці пле нар на га па-
ся джэн ня на мес нік стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
і стар шы ня арг ка мі тэ та 
фо ру му з бе ла рус ка га 
бо ку Мар' я на ШЧОТ-
КІНА. — Гэ та пер шы фо-
рум, пер шае пле нар нае 
па ся джэн не, упер шы ню 
ар га ні за ва на маш таб-
ная вы стаў ка на цы я наль-
най пра дук цыі Made іn 
Uzbekіstan, упер шы ню 
пра хо дзяць Дні куль ту-
ры Уз бе кі ста на, ад бы ло ся 
ад крыц цё бюс та вы дат на-
га ўзбек ска га паэ та, мыс-
ля ра, дзяр жаў на га дзея ча 
Алі шэ ра На ваі».

Доб рым за чы нам на-
зваў фо рум і стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі хаіл 
МЯС НІ КО ВІЧ.

Бе ла русь раз гля дае Уз-
бе кі стан як важ на га перс-
пек тыў на га парт нё ра ў 
Цэнт раль най Азіі, за явіў 
ён. «Па лі тыч ны дыя лог 
па між на шы мі кра і на мі за 
апош нія га ды пры кмет на 
ак ты ві за ваў ся, між пар-
ла менц кія і між ура да выя 
кан так ты на бы лі сіс тэм ны 
ха рак тар, ума цоў ва юц ца 
ганд лё ва-эка на міч ныя су-
вя зі, — пе ра лі чыў спі кер. — 
Ад нак су па кой вац ца ня ма 
пад стаў. Уза ем ны ган даль 
трэ ба на рошч ваць больш 
вы со кі мі тэм па мі, каб да-
сяг нуць аб' ёму га да во-
га та ва ра аба ро ту ў адзін 
міль ярд до ла раў. Та кую 
за да чу па ста ві лі нам прэ-
зі дэн ты».

Для да сяг нен ня гэ тай 
мэ ты трэ ба ства рыць умо-
вы, ся род якіх пер шая — 
ак ту а лі за цыя бе ла рус ка-
ўзбе кі стан скай да га вор-
на-пра ва вой ба зы (яна 
ўклю чае 60 між на род ных 
да га во раў і па гад нен няў). 
Мі ха іл Мяс ні ко віч пра па-
на ваў між пар ла менц кім 
і між ура да вым ка мі сі ям 
пра вес ці гэ тую ра бо ту на 
пра ця гу 2019 і 2020 га доў.

Дру гая важ ная ўмо ва 
ак ты ві за цыі двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва — гар ма ні-

за цыя на цы я наль ных ганд-
лё вых за ка на даў стваў. «У 
ця пе раш ні час кра і на выя 
ўмо вы іс тот на ад роз ні ва-
юц ца па між са бой, што 
стрым лі вае аб'ёмы ўза ем-
на га ганд лю і ін вес ты цый. 
Пар ла мен там і ўра дам мэ-
та згод на зняць іс ну ю чыя 
бар' е ры», — вы ка заў мер-
ка ван не стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Яшчэ ад ным за ло гам па-
спя хо ва га су пра цоў ніцтва 
ён на зваў ін вес ты цыі. «Да 
та го ча су, па куль не бу дзе 
буй ных су мес ных кам па-
ній, а лепш — фі нан са ва-
пра мыс ло вых груп, на шы 
эка на міч ныя ад но сі ны не 
бу дуць та кія ўстой лі выя, як 
ха це ла ся б, — лі чыць Мі-
ха іл Мяс ні ко віч. — Толь кі 
су мес ны біз нес, маг чы ма і 
з удзе лам кам па ній з трэ ціх 
кра ін, мо жа стаць драй ве-
рам ак тыў на га раз віц ця».

Спі кер кан ста та ваў, што 
ў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на па-
куль ма ла буй ных су мес-
ных кам па ній, а тыя, што 
ёсць, ма юць цяж кас ці з-за 
та рыф на га і не та рыф на га 
рэ гу ля ван ня. «Сі ту а цыю не 
вар та дра ма ты за ваць. Над 
гэ ты мі пы тан ня мі трэ ба су-
мес на пра ца ваць і дып ла-
ма там, і пар ла мен та ры ям, 
і, у пер шую чар гу, ма ця-
рын скім кам па ні ям. І мы 
ўпэў не ныя, што ўза е ма-
вы гад ныя ра шэн ні бу дуць 
вы пра ца ва ны», — ад зна-
чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ён так са ма вы сту піў за 
тое, каб Бе ла русь і Уз бе-
кі стан рэа лі зоў ва лі больш 
іна ва цый ных пра ек таў. 
«Без на ву кі, да сле да ван-
няў, улас ных на ву ко ва-
тэх ніч ных і аду ка цый ных 
пра грам не маг чы ма да сяг-
нуць вы со кай кан ку рэн та-
здоль нас ці», — рэ зю ма ваў 
кі раў нік верх няй па ла ты 
пар ла мен та.

Пры гэ тым важ на пад-
клю чаць мо ладзь і пры слу-
хоў вац ца да яе мер ка ван-
ня, лі чыць пар ла мен та рый: 
«Яны бу ду юць сваю бу ду-
чы ню, і ор га ны ўла ды аба-
вя за ны ім да па маг чы».

Мі ха іл Мяс ні ко віч пад-
крэс ліў, што ў Бе ла ру сі 
ство ра ны пры ваб ны ін-
вес ты цый ны і пад атко вы 
клі мат, дзей ні чае шэ раг 
прэ фе рэн цый ных рэ жы-
маў і сва бод ных эка на міч-
ных зон. «Бе ла русь мо жа 

стаць для ўз бек ска га біз-
не су доб рай пля цоў кай 
для вы ха ду на рын кі Еў ра-
са ю за, — за ўва жыў ён. — 
Мы ўдзяч ныя ўз бек скім 
парт нё рам за за пра шэн не 
бе ла рус кіх кам па ній да 
шы ро ка га ўза е ма дзе ян ня, 
удзе лу ў но вых су мес ных 
пра ек тах, ства рэн не маг-
чы мас ці па су мес ным вы-
ха дзе на рын кі кра ін Цэнт-
раль най Азіі».

Су па да юць у на шых 
кра і нах і пры яры тэ ты ў су-
пра цоў ніц тве з Кі та ем, да-
даў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён 
пра па на ваў аб мер ка ваць 
су мя шчэн не на ма ган няў у 
рам ках гла баль най іні цыя-
ты вы «Адзін по яс, адзін 
шлях».

Без умоў на, асноў ным 
ру ха ві ком су пра цоў ніц тва 
па він ны стаць эфек тыў ныя 
рэ гі я наль ныя пра ек ты, ме-
на ві та дзе ля іх стар ту і за-
ду ма ны фо рум. «Бе ла рус-
кія рэ гі ё ны ма юць до сыць 
шы ро кія паў на моц твы для 
са ма стой на га пры няц-
ця ра шэн няў па ўсім ко ле 
пы тан няў», — пад крэс ліў 
спі кер.

На рэш це, ме на ві та пар-
ла мен там ад ве дзе на важ-
ная ро ля ў на ладж ван ні 
ста сун каў па між кра і на мі, 
і пад час ра бо ты фо ру му 
ўда ло ся знай сці ме ха ніз мы 
па глыб лен ня між пар ла-
менц ка га су пра цоў ніцтва, 
па ве да міў се на тар.

Аб ноў ле ны 
Уз бе кі стан 
ад кры ва ец ца 
для ін вес та раў

Са ста ноў чай па пя рэд-
няй ацэн кай І Фо ру му рэ-
гіё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста-
на па га дзіў ся і пер шы на-
мес нік стар шы ні Се на та 
Олій Маж лі са Уз бе кі ста-
на, стар шы ня ар га ні за-
цый на га ка мі тэ та фо ру-
му з бо ку гэ тай кра і ны 
Са дык СА ФА ЕЎ.

«Пра ве дзе ная су мес-
на дбай ная пад рых тоў ка 
дазво лі ла за бяс пе чыць 
вы со кі ўзро вень прад стаў-
ніц тва, плён насць пра ве-
дзе ных на па лях фо ру му 
пе рагавораў. Да стат ко ва 
ад зна чыць, што ў яго ра-
бо це бя руць удзел больш 
за 200 прад стаў ні коў Уз бе-

кі ста на, у тым лі ку пар ла-
мен та рыі, кі раў ні кі аб лас-
цей, буй ных прад пры ем-
стваў, прад пры маль ні кі, 
прад стаў ні кі на ву ко ва-
ака дэ міч ных ко лаў. Гэ та 
пад крэс лі вае сур' ёз ны на-
строй на су мес ную ра бо ту 
з бе ла рус кі мі парт нё ра-
мі», — ска заў ён.

Са дык Са фа еў ад зна-
чыў вя лі кую ўза ем ную 
ці ка васць, ма гут ны па-
тэн цы ял су пра цоў ніц тва 
па між дзвю ма кра і на мі і, у 
пры ват нас ці, іх рэ гі ё на мі. 
Для Уз бе кі ста на су пра цоў-
ніцтва з Бе ла рус сю з'яў ля-
ец ца важ ным пры яры-
тэ там знеш няй па лі ты кі. 
«Мы цвёр да пе ра ка на ныя, 
што пас ля доў нае раз віц цё 
і ўсе ба ко вае ўма ца ван-
не парт нёр скіх су вя зяў 
па ўсім спект ры ад но сін 
цал кам ад па вя даюць ін-
та рэ сам абедз вюх кра ін і 
на ро даў», — пад крэс ліў ві-
цэ-спі кер.

Пар ла мен та рый па ве-
да міў пра сут насць па лі-
тыч най і эка на міч най ма-
дэр ні за цыі сва ёй кра і ны, 
узра стан не ро лі пар ла-
мен та ў жыц ці Уз бе кі ста на. 
Ця гам двух апош ніх га доў 
тэм пы эка на міч на га рос ту 
ў кра і не бы лі вы шэй шыя за 
ся рэд нія ў све це, у пер шай 
па ло ве 2019 го да гэ ты па-
каз чык склаў 5,3 пра цэн та. 
«Сён ня Уз бе кі стан дэ ман-
струе прад ка заль насць, 
ад кры тасць, га тоў насць 
да дыя ло гу», — за пэў ніў 
Са дык Са фа еў.

Да сяг ну ты ўзро вень 
уз бе кі стан ска-бе ла рус кіх 
су вя зяў шмат у чым грун-
ту ец ца на аса біс тых да вер-
ных ад но сі нах па між прэ зі-
дэн та мі дзвюх кра ін, пад-
крэс ліў се на тар. Ён на зваў 
пра рыў ным у двух ба ко вых 
ад но сі нах ле таш ні ві зіт 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі ва 
Уз бе кі стан.

«Фо рум стаў важ ным 
кро кам у пра соў ван ні дзе-
ла во га су пра цоў ніц тва, 
рэа лі за цыі кан крэт ных 
пра ек таў ва ўза е ма дзе ян ні 
рэ гі ё наў Уз бе кі ста на і Бе-
ла ру сі, — упэў не ны ві цэ-
спі кер. — Ён ад крыў но выя 
га ры зон ты ўза е ма дзе ян ня 
ў та кіх га лі нах, як пра мыс-
ло вая ка а пе ра цыя, аг ра-
пра мыс ло вы комп лекс, 
хар чо вая пра мыс ло васць, 
а так са ма ў куль тур най, 

гу ма ні тар най, ін фар ма-
цый на-ка му ні ка цый най і 
на ву ко вай сфе рах. Пад пі-
са ны су мес ныя да ку мен-
ты, бу дуць ство ра ны су-
мес ныя прад пры ем ствы. 
Пра ве дзе ныя пад час фо-
ру му плён ныя пе ра гаворы 
ста нуць тры ва лай ас но вай 
для да лей ша га па ве лі чэн ня 
аб' ёмаў уза ем на га ганд лю і 
па шы рэн ня на менк ла ту ры 
та ва раў».

Па вод ле яго слоў, ця-
пер ві да воч на, на коль кі 
свое ча со вае і пра дук тыў-
нае бы ло ўклю чэн не та ко-
га ра ней не за дзей ні ча на га 
ма гут на га плас та двух ба-
ко ва га ўза е ма дзе ян ня, як 
пра мое су пра цоў ніц тва 
рэ гі ё наў.

«Нас асаб лі ва ра дуе тое, 
што сіс тэ ма тыч ны ха рак тар 
на быў уз бек ска-бе ла рус кі 
між пар ла менц кі дыя лог, 
які з'яў ля ец ца важ ным рэ-
сур сам па глыб лен ня ад но-
сін па між ба ка мі», — да даў 
Са дык Са фа еў.

Да рож ная кар та
Па шы рэн не між рэ гі я-

наль ных су вя зяў раз гля-
да ец ца Бе ла рус сю ў якас ці 
важ ка га ўкла дан ня ва ўма-
ца ван не тры ва ла га фун да-
мен та, на якім ця пер бу ду-
ец ца і атры мае раз віц цё ў 
да лей шым увесь комп лекс 
бе ла рус ка-ўзбек скіх ад но-
сін. Пра гэ та на пле нар ным 
па ся джэн ні за явіў пер шы 
на мес нік мі ніст ра за-
меж ных спраў Бе ла ру сі 
Анд рэй ЕЎ ДА ЧЭН КА.

Пра грам ным да ку мен-
там па раз віц ці двух ба ко-
ва га эка на міч на га су пра-
цоў ніц тва з'яў ля ец ца да-
рож ная кар та, якая ўтрым-
лі вае больш за 150 ме-
ра пры ем стваў у роз ных 
сек та рах эка но мі кі.

Знач ную част ку гэ тай 
кар ты зай мае ган даль. За 
апош нія два га ды аб' ём 
двух ба ко ва га та ва ра аба-
ро ту Бе ла ру сі і Уз бе кі ста-
на вы рас амаль у два з 
па ло вай ра зы (у 2018 го-
дзе ён склаў 157,4 міль ё на 
до ла раў) і за пяць ме ся-
цаў бя гу ча га го да да даў 
у па раў на нні з ана ла гіч-
ным пе рыя дам мі ну ла га 
яшчэ 15 пра цэн таў. Пры 
гэ тым больш чым у 13 ра-
зоў вы рас аб' ём уза ем на га 
ганд лю па слу га мі (за пяць 
сё лет ніх ме ся цаў — ка ля 
60 міль ё наў до ла раў).

«Мы ця пер ак тыў на 
пра цу ем над тым, каб на-
блі зіць бе ла рус кія та ва ры 
да ўзбек ска га спа жыў ца, — 
рас ка заў пер шы на мес нік 
мі ніст ра за меж ных спраў 
Бе ла ру сі. — Ды і бе ла ру сы 
ма юць па трэ бу ў якас ных 
уз бек скіх та ва рах: фрук-
тах, га род ні не, арэ хах. 
Асаб лі ва гэ та ак ту аль на 
для тых, хто тры ма ец ца 
зда ро ва га ла ду жыц ця, 
а та кіх у на шай кра і не ўсё 
больш».

Ка ля 30 пунк таў да-
рож най кар ты да ты чац ца 
раз віц ця ін вес ты цый най 
дзей нас ці і вы твор чай ка а-
пе ра цыі. Пры яры тэт ныя кі-
рун кі: ма шы на бу да ван не, 

аг ра пра мыс ло вы комп-
лекс, хар чо вая, фар ма цэў-
тыч ная, лёг кая пра мыс ло-
васць, транс парт, ін фар-
ма цый ныя тэх на ло гіі.

«Мы ўсе ра зу ме ем, што 
гэ та цал кам но вы этап бе-
ла рус ка-ўзбек скіх ад но-
сін, но вая якасць на ша га 
эка на міч на га су пра цоў-
ніц тва, — ска заў Анд рэй 
Еў да чэн ка. — Раз мо ва 
ідзе пра ства рэн не ад нос-
на буй ных пра мыс ло вых і 
сель ска гас па дар чых прад-
пры ем стваў. На прык лад, у 
ме жах су мес на га пра ек та 
Мінскага трак тар на га за-
во да і Таш кенц ка га за во да 
сель ска гас па дар чай тэх ні-
кі мы пра па ну ем ар га ні за-
ваць су мес ную вы твор-
часць трак та роў — ка ля 
пя ці ты сяч адзі нак у год».

У рам ках ство ра на га 
ў сё лет нім кра са ві ку су-
мес на га прад пры ем ства 
«Здра вуш ка-Таш кент» 
пла ну ец ца ад крыць за вод 
па пе ра пра цоў цы ма ла ка 
ма гут нас цю 50 тон у су ткі і 
ма лоч ната вар ны комп лекс 
на ты ся чу га лоў.

Па сло вах прад стаў ні-
ка знеш не па лі тыч на га ве-
дам ства Бе ла ру сі, ця пер 
аб мяр коў ва юц ца пы тан ні 
не прос та збор кі, а поў на-
маш таб най вы твор час ці з 
вы ка ры стан нем мяс цо вай 
сы ра ві ны, ма тэ рыя лаў, 
кам плек ту ю чых, ука ра-
нен нем па этап най ла ка-
лі за цыі, су мес ным кі ра-
ван нем вы твор час цю і 
пра вя дзен нем уз год не най 
мар ке тын га вай па лі ты кі, у 
тым лі ку ў пы тан нях пра-
соў ван ня су мес на вы раб-
ле най пра дук цыі на рын кі 
трэ ціх кра ін.

Да та го ж пад рэа лі-
за цыю су мес ных бе ла-
рус ка-ўзбек скіх пра ек таў 
пад во дзіц ца ад па вед ная 
на ву ко вая ба за, па ве да-
міў Анд рэй Еў да чэн ка. 
Доб рыя перс пек ты вы ма-
юц ца ў рэа лі за цыі ідэй па 
ства рэн ні ў Таш кенц кай 
воб лас ці се лек цый на-ге-
не тыч на га цэнт ра па буй-
ной ра га тай жы вё ле і ўка-
ра нен ні сіс тэ мы ідэн ты фі-
ка цыі сель ска гас па дар чых 
жы вёл.

*  *  *
Пад вод зя чы для жур-

на ліс таў па пя рэд нія вы ні-
кі пра ве дзе най су мес най 
ра бо ты, ві цэ-спі кер верх-
няй па ла ты бе ла рус ка-
га пар ла мен та Мар' я на 
Шчот кі на на зва ла І Фо-
рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 
Уз бе кі ста на гіс та рыч най 
па дзе яй. Яго пра вя дзен не 
бы ло па лі тыч най во ляй 
двух прэ зі дэн таў, на га да-
ла яна. «Мэ та — перш за 
ўсё ўма ца ван не між пар ла-
менц ка га су пра цоў ніц тва і 
ўма ца ван не і па шы рэн не 
між дзяр жаў на га су пра цоў-
ніц тва, — за яві ла Мар' я на 
Шчот кі на. — У нас роз ныя 
дзяр жа вы, роз ныя эка-
но мі кі, але не кан ку рэн-
цыя, а ўза е ма да паў нен не 
і су пра цоў ніц тва ля жаць у 
асно ве на ша га ўза е ма дзе-
ян ня».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.


