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Пы тан ні двух ба ко вых 

ганд лё вых ста сун каў, 

су пра цоў ніц тва ў га лі нах 

рас лі на вод ства, 

пле мян ной жы вё ла га доў лі 

і ве тэ ры на рыі, 

аграр най аду ка цыі 

былі абмеркаваны 

на тэматычнай секцыі.

Мі ністр сель скай гас па-
дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі 
Ана толь ХАЦЬ КО ві таў гас цей 
па-ўзбек ску, чым вы клі каў шчы-
рыя воп лес кі. Кі раў нік ве дам ства 
лі чыць аг ра пра мыс ло выя комп-
лек сы важ ны мі га лі на мі эка но мі-
кі для абедз вюх кра ін, па коль кі 
ме на ві та сель ская гас па дар ка 
ад каз вае за хар чо вую бяс пе ку 
кра і ны.

«Устой лі вае раз віц цё вы-
твор час ці сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, хар чо вая бяс пе ка — 
асноў ныя кі рун кі мак ра эка на-
міч най па лі ты кі, якія па тра бу юць 
асаб лі вай ува гі. Ганд лё ва-эка-
на міч нае су пра цоў ніц тва па між 
на шы мі кра і на мі ў АПК апош нім 
ча сам ня ўхіль на раз ві ва ец ца», — 
з за да валь нен нем ад зна чыў Ана-
толь Хаць ко.

Та ва ра аба рот сель ска гас па-
дар чай пра дук цыі і пра дук таў 
хар ча ван ня па вы ні ках мі ну ла га 
го да ўзрос прак тыч на на 60 % і 
да сяг нуў 30 міль ё наў до ла раў. 
На ла джа на цес нае су пра цоў ніц-
тва з Таш кенц кай воб лас цю.

«Рэа лі зу ец ца пра ект па ства-
рэн ні ў гэ тым рэ гі ё не цэнт ра па 
пле мян ной спра ве, рас пра цоў-
ва ец ца кан цэп цыя ства рэн ня 
се лек цый на-ге не тыч на га цэнт-
ра, а так са ма прад пры ем ства па 
вы твор час ці ве тэ ры нар ных прэ-
па ра таў», — па ве да міў мі ністр.

Па яго пе ра ка нан ні, адзін з 
асноў ных склад ні каў экс парт-
на га па тэн цы я лу Бе ла ру сі ў 
сель скай гас па дар цы — вы са-
ка я кас ная ма лоч ная і мяс ная 
пра дук цыя. У Бе ла ру сі ў апош-
няе дзе ся ці год дзе цал кам пе ра-
аб ста ля ва ны ма лоч на та вар ныя 
фер мы і прад пры ем ствы пе ра-
пра цоў кі, ука ра нё ныя су час ныя 
сіс тэ мы кант ро лю якас ці пра-
дук цыі, на ро шча ныя аб' ёмы 
вы твор час ці, прад пры ем ствы 
сер ты фі ку юц ца на ад па вед-
насць па тра ба ван ням стан дар-
ту «ха ляль».

КАН СА ЛІ ДА ВАЦЬ 
НА МА ГАН НІ

«Су пра цоў ніц тва ў апош нія 
га ды па ча ло на бы ваць но вае 
на паў нен не, дру гое ды хан не. 
Мы ма ем на мер, ка неш не, пра-
цяг ваць гэ тую ўстой лі вую і не аб-
ход ную тэн дэн цыю. Уз бе кі стан 
раз гля дае Бе ла русь у якас ці 
ад на го з клю ча вых парт нё раў у 
га лі не раз віц ця сель скай гас па-
дар кі», — ад зна чыў пад час па ся-
джэн ня сек цыі стар шы ня ка мі-
тэ та Се на та Олій Маж лі са Уз-
бе кі ста на па пы тан нях між на-
род ных ад но сін, знеш не эка-
на міч ных су вя зяў, за меж ных 
ін вес ты цый і ту рыз му Алі шэр 
КУР МА НАЎ.

Ён па ве да міў, што ў апош нія 
два га ды Уз бе кі стан здо леў знач-
на ак ты ві за ваць су пра цоў ніц тва 
ў рэ гі ё не. Та му трэ ба ба чыць не 
толь кі ад ну дзяр жа ву, але і ўсю 
Цэнт раль ную Азію. Лю бая іні-
цыя  ты ва, па ча тая ва Уз бе кі ста-
не, не бу дзе аб мя жоў вац ца яго 
граніцамі, а пой дзе знач на да-
лей. Да та го ж за меж ныя парт нё-
ры ка рыс та юц ца шы ро кім ко лам 
прэ фе рэн цый і льгот.

Уз бе кі стан, як і Бе ла русь, ад-
чу вае змя нен ні клі ма ту, а та му 
па тра буе ства рэн ня но вых вы-
со ка ўра джай ных, устой лі вых 
да роз ных хва роб і за су хі сар тоў 
буль бы.

«На пла не це Зям ля най леп-
шая на цыя, якая ўмее гэ та ра-
біць, — бе ла ру сы», — вы ка заў 
упэў не насць Алі шэр Кур ма наў.

У сфе ры се лек цыі па між Бе-
ла рус сю і Уз бе кі ста нам ужо на-
ла джа ныя пер шыя кан так ты: 
у Таш кенц кай воб лас ці пра-
вод зяц ца тэх на ла гіч ныя іс пы ты 
вась мі сар тоў буль бы і двац ца ці 
сар тоў куль тур ага род ні ны.

Ра зам з тым стар шы ня ка мі-
тэ та з жа лем ад зна чыў, што на 
шля ху «шчас лі ва га шлю бу» па-
між Бе ла рус сю і Уз бе кі ста нам 
ёсць і не ка то рыя пе ра шко ды, 
у тым лі ку ганд лё выя аб ме жа-
ван ні. Та му асаб лі вую важ насць 
на бы вае рэ жым сва бод на га 
ганд лю і ўма ца ван не між рэ гі я-
наль на га су пра цоў ніц тва.

Асаб лі вую за ці каў ле насць 
уз бек скія парт нё ры ад чу ва юць 
у тым лі ку ў ства рэн ні ін тэн сіў ных 
са доў, цяп ліч ных гас па да рак, 
ма гут нас цяў па пе ра пра цоў цы 
пло да а га род нін най пра дук-
цыі, су час ных жы вё ла га доў чых 
комп лек саў і комп лек саў па пе-
ра пра цоў цы мя са-ма лоч най 
пра дук цыі, ма шын на-трак тар-
ных пар каў.

«Ка лі кан са лі да ваць на ма ган-
ні, мож на бу дзе да сяг нуць вя-
лі кіх пос пе хаў», — пе ра ка на ны 
Алі шэр Кур ма наў.

БАР' Е РЫ 
ПЕ РА АДОЛЬ НЫЯ
Па ін фар ма цыі на мес ні ка 

мі ніст ра сель скай гас па дар-
кі Уз бе кі ста на Са ід ка мо ла 
ХА ДЖА Е ВА, у сель скай гас па-
дар цы кра і ны вы ка рыс тоў ва ец ца 
больш за 20 міль ё наў гек та раў 
зя мель, пла ну ец ца да дат ко-
ва асво іць 1100 гек та раў — да 
ча го за пра ша юць бе ла рус кіх 
парт нё раў.

Тым больш што сы ра ві на, 
ма тэ ры я лы, зап част кі ці аб ста-
ля ван не, якія не вы раб ля юц ца ва 
Уз бе кі ста не, пры ўво зе на па трэ-
бу зем ле ка ры стан ня вы зва ля юц-
ца ад мыт ных пла ця жоў.

«На шы эка но мі кі не кан ку ры-
ру юць, а да паў ня юць ад на ад ну. 
Ра зу ме ем, што роз ні ца на цы я-
наль ных стан дар таў на ад ну і 
тую ж пра дук цыю — бар' ер на 
шля ху да раз віц ця між на род на га 
ганд лю, та му за ці каў ле ны ў аб-
ме не да ны мі аб на цы я наль ных 
стан дар тах, тэх ніч ных рэг ла мен-
тах і су мес ных рас пра цоў ках па 
бяс пе цы хар чо вай пра дук цыі», — 
пра па на ваў на мес нік мі ніст ра.

Ён за пра сіў так са ма на вы стаў-
ку «Зроб ле на ва Уз бе кі ста не», 
каб па каш та ваць мяс цо вую пра-
дук цыю. Ві на гра дар ства — адзін 
з кі рун каў сель скай гас па дар кі, 
што раз ві ва ец ца ў гэ тай кра і-
не най больш хут ка. Са ід ка мол 
Ха джа еў пра па на ваў і бе ла рус-
ка му бо ку за пус ціць су мес ныя 
він ныя клас та ры ў цэнт раль на-
а зі яц кай кра і не.

ПРА ДУК ТЫ 
ДА ЎЗБЕК СКА ГА 

СТА ЛА
Бе ла русь са сва ім раз ві тым 

аграр ным сек та рам тра ды цый на 
экс пар туе ка ля 60 % ма лоч най 
і больш за 40 % мяс ной, у тым 
лі ку ва Уз бе кі стан. Пра гэ та жур-
на ліс там па ве да міў на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня знеш-
не эка на міч най дзей нас ці Мі-
ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня Бе ла ру сі Аляк сей 
БАГ ДА НАЎ.

У Таш кен це пра цуе кра ма бе-
ла рус кіх та ва раў, і асар ты мент 
бе ла рус кіх пра дук таў хар ча ван-
ня пла ну ец ца што год па шы раць 
і павялічыць даходную частку 

на 800—900 ты сяч до ла раў. Наш 
та ва ра аба рот уво гу ле год ад го-
ду рас це, пры чым экс парт і ім-
парт — зба лан са ва ныя.

«Вя лі кі па тэн цы ял у раз віц ці 
на шых па ста вак ва Уз бе кі стан. 
Пра ана лі за ва лі ім парт Уз бе кі-
ста на і ба чым: па тых кі рун ках, 
дзе ў нас ёсць пе ра вы твор часць, 
мо жам на кі ра ваць да дат ко выя 
аб' ёмы. Гэ та су хія ма лоч ныя пра-
дук ты, на ту раль на ма лоч ная пра-
дук цыя, мя са, пле мян ная жы вё-
ла», — пра ін фар ма ваў Аляк сей 
Баг да наў.

Бе ла русь па ча ла па стаў кі ва 
Уз бе кі стан жы вых ко ней, ле тась 
па ста ві лі 275 га лоў пле мян ной 
жывёлы для раз віц ця ма лоч най 
жы вё ла га доў лі ва Уз бе кі ста не, за 
паў го да 2019-га — ужо ка ля сот ні 
га лоў. Ле тась па ча лі ся і па стаў кі 
бе ла рус кай на сен най буль бы ва 
Уз бе кі стан.

Ця пер рэа лі зу ец ца су мес ны 
пра ект па ства рэн ні ма лоч на-
та вар на га комп лек су на ты ся чу 
га лоў буй ной ра га тай жы вё лы 
з цэ хам пе ра пра цоў кі, які бу дзе 
цал кам укам плек та ва ны бе ла-
рус кі мі аб ста ля ван нем і жы вё-
лай. Пра цэс вы твор час ці так са ма 
бу дзе на ла джа ны па бе ла рус кіх 
тэх на ло гі ях.

РУХ НА ПЕ РАД
Га лоў ная за да ча І Фо ру му рэ-

гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на — 
вы зна чыць аб' ёмы, якія кра і ны 
мо гуць за клас ці ў двух ба ко вае 
су пра цоў ніц тва, вы свет ліць кі-
рун кі, па якіх да лей ужо больш 
глы бо ка аб мяр коў ваць пы тан ні. 
Та кую дум ку пад час ра бо ты сек-
цыі вы ка заў Ана толь Хаць ко.

Стасункі на сек цыі па слу жы лі 
ўма ца ван ню да лей ша га двух ба-
ко ва га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і 
Уз бе кі ста на ў аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се, а пра па но вы і ідэі ў 
да лей шым пой дуць у да рож ную 
кар ту ад но сін дзвюх кра ін.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА,
фота аўтара.

БОЛЬШ, ЧЫМ 
ДВУХ БА КО ВАЕ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Сель ска гас па дар чая элі та 
Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на 

аб мер ка ва ла 
перс пек тыў ныя 

кі рун кі 
ўзаемадзеяння

на шай кра і ны ўдзель ні кам фо-
ру му прэ зен та ваў ды рэк тар 
Дэ парт амен та па ту рыз ме 
Мінс пор ту і ту рыз му Бе ла ру сі 
Анд рэй МОЛ ЧАН.

Па вод ле яго слоў, ту рызм у 
на шай кра і не ацэнь ва ец ца як 
адзін з клю ча вых пунк таў эка-
на міч на га рос ту. Ка лі ацэнь ваць 
да ныя, то до ля сфе ры ту рыз му ў 
ва ла вым унут ра ным пра дук це ў 
2014 го дзе скла да ла 1,8 %, а ўжо 
ў 2016 го дзе — 2,2 %. Уяз ны ту-
рыс тыч ны па ток рас це што год: 
ка лі ў 2016 го дзе да нас пры еха-
ла 10,9 міль ё на ту рыс таў, то ўжо 
ў 2018 го дзе іх коль касць скла ла 
11,5 міль ё на ча ла век.

Бес прэ цэ дэнт ныя ме ры па 
ўвя дзен ні бяз ві за ва га рэ жы му 
на асоб ных тэ ры то ры ях кра і ны — 
уні каль ны во пыт, якім бе ла рус кі 
бок га то вы па дзя ліц ца. Ме на-
ві та ён паў плы ваў на рост па то-
ку за меж ных ту рыс таў на 50 % 
апошнія паў та ра года.

— Ён за бяс пе чыў сур' ёз ны рост 
эка но мі кі і сфе ры па слуг у гэ тых 
рэ гі ё нах, — пад крэс ліў спі кер.

У якас ці пры кла ду ён пры вёў 
звест кі: у Брэс це з'я ві лі ся 567 но-
вых аб' ек таў у сфе ры ту рыз му, 
на 7 % вы рас ла за груз ка гас ці ніц, 
у Грод не — 298 но вых аб' ек таў 
і рост за груз кі на 23 %. Анд рэй 
Мол чан ад зна чыў, што ад крыц цё 
ме жаў уплы вае на эка но мі ку рэ-
гіё  наў: дзя ку ю чы рос ту ту рыс тыч-
най пры ваб нас ці па ляп ша ец ца і 
ін вес ты цый ны клі мат кра і ны.

Ак тыў на раз ві ва ец ца і та кі кі-
ру нак, як аг ра эка ту рызм. Пра яго 
асаб лі вас ці рас ка за ла стар шы ня 
Бе ла рус ка га гра мад ска га аб'-
яд нан ня «Ад па чы нак у вёс цы» 
Ва ле рыя КЛІ ЦУ НО ВА. Ка лі ў па-
чат ку раз віц ця гэ та га кі рун ку — у 
2002 го дзе — у кра і не на ліч ва ла ся 
34 аг ра ся дзі бы, то сён ня іх коль-
касць на блі жа ец ца да 2,5 ты сячы. 
Больш за 400 ты сяч ча ла век бы лі 
за ня тыя ў гэ тай сфе ры па вы ні ках 
мі ну ла га го да.

— На дыш ла эпо ха эка но мі кі 
ўра жан няў, якія бу дуць са мыя 
за па тра ба ва ныя, — пе ра ка на ная 
яна.

Сён ня ў кра і не іс нуе над звы-
чай пры ваб ная за ка на даў чая ба-
за: за яў ны прын цып рэ гіст ра цыі, 
ніз кія па да ткі (пры бліз на 12 до-
ла раў што год), шы ро кі спектр 
па слуг, маг чы масць бу даў ніц тва 
гас ця вых дам коў і ін шыя пры ваб-
ныя фак та ры.

У сваю чар гу ча со вы вы ка-
наў ца аба вяз каў стар шы ні 
Дзярж ка мі тэ та Уз бе кі ста на 
па ту рыз ме Аб ула зіз АКУ ЛАЎ 
пры вёў ста тыс ты ку: у кра і не на-
ліч ва ец ца больш за сем ты сяч 
аб' ек таў куль тур най спад чы ны. 
Бяз ві за вы рэ жым уста ноў ле ны з 
65 кра і на мі, што, без умоў на, дае 
свой эка на міч ны эфект: экс парт 
ту рыс тыч ных па слуг па вы ні ках 
2018 го да склаў больш за міль-
ярд до ла раў.

Як ба чым, пунк таў су да кра-
нан ня ў ба коў да стат ко ва шмат, у 
роз ных сфе рах і па роз ных кі рун-
ках, каб ця пе раш нія 157 міль ё наў 
до ла раў уза ем на га та ва ра аба ро-
ту па вя лі чыць да міль яр да.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.
Фо та Кан стан ці на ДРО БА ВА.

Уз бе кі стан, 
як і Бе ла русь, 
ад чу вае змя нен ні 

клі ма ту, а та му па тра буе 
ства рэн ня но вых 
вы со ка ўра джай ных, 
устой лі вых да роз ных 
хва роб і за су хі сар тоў 
буль бы.


