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Пер шы Фо рум рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на 
ака заў ся вель мі плён ным. 
Як за зна чы ла на мес нік 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Мар' я на Шчот кі на, ба кі 
за клю чы лі 26 пра мых 
па гад нен няў. Па дзея 
са праў ды гіс та рыч ная.

Па вы ні ках мі ну ла га го да аб'-
ём та ва ра аба ро ту па між на шы мі 
кра і на мі склаў кры ху больш за 157 
міль ё наў до ла раў. Але пра мыс-
ло вая ка а пе ра цыя абя цае вя лі кі 
па тэн цы ял. У тым лі ку — дзя ку ю-
чы ад крыц цю су мес ных рын каў. 
Пад час ад па вед най сек цыі, якая 
прай шла на ба зе Мінск ага трак-
тар на га за во да, гу ча лі пла ны ад-
носна павелічэння су мы ўза ем на-
га ганд лю да міль яр да до ла раў.

— Ра шэн не аб пра вя дзен ні Фо-
ру му рэ гі ё наў з'яў ля ец ца свед-
чан нем та го, што ёсць пытанні, 
якія трэ ба аб мяр коў ваць як на 
най вы шэй шым уз роў ні ўла ды, 
так і біз не су, — лі чыць стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду па пра мыс ло вас-
ці, па ліў на-энер ге тыч ным 
комп лек се, транс пар це і су-
вя зі Анд рэй РЫ БАК. — Упэў-
не ны, што ў бу ду чы ні ён бу дзе 
толь кі па шы рац ца. Кан цэп цы яй 
фо ру му аба зна ча на, што клю-
ча вым фак та рам раз віц ця між-
дзяр жаў ных ад но сін з'яў ля ец ца 
су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў. Гэ та 
да па ма гае нам зра зу мець, што 
кож ны па спя хо ва рэа лі за ва ны 
ін вес ты цый ны пра ект і за клю ча-
ная да мо ва пры ня се кан крэт ную 
ка рысць для гра ма дзян Бе ла ру сі 
і Уз бе кі ста на. Гэ та но выя ра бо-
чыя мес цы, па вы шэн не да хо даў, 
па ляп шэн не сі ту а цыі ў рэ гі ё нах 
і, як след ства, упэў не насць у 
заўт раш нім дні. Та му пад трым ка 
ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў 
у гэ тым кі рун ку вель мі важ ная. 
З гэтай нагоды ха чу сказаць, 
што ле тась 2 ліс та па да прэм' ер-
мі ніст ры Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на 
пад пі са лі да рож ную кар ту су-
пра цоў ніц тва. Яна ўклю ча ла ў 
ся бе больш за 100 ме ра пры ем-
стваў для раз віц ця двух ба ко ва га 
ганд лю та ва ра мі і па слу га мі, за-
бес пя чэн ня на ўза ем най асно ве 
до сту пу на рын кі ба коў, уза е ма-
дзе ян ня ў сферы пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі, сель скай гас па дар кі, 
лёг кай пра мыс ло вас ці, фар ма-
цэў ты кі і ахо вы зда роўя, бу даў-
ніц тва, наф та хі міі, энер ге ты кі.

— Эка но мі кі дзвюх кра ін не 
кан ку ру юць па між са бой, — за-
зна чыў стар шы ня ка мі тэ та 
За ка на даў чай па ла ты Олій 
Маж лі са Уз бе кі ста на па пы-
тан нях іна ва цый на га раз віц-
ця, ін фар ма цый най па лі ты кі 
і ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
Іл хом АБ ДУ ЛА ЕЎ. — На прык-
лад, сель ская гас па дар ка Бе ла-
ру сі і Уз бе кі ста на вы пус кае роз-
ныя ві ды пра дук цыі. Мы ад на з 
клю ча вых дзяр жаў Цэнт раль най 
Азіі. Уз бе кі стан мог бы стаць ха-
бам бе ла рус кай пра дук цыі для 
па стаў кі яе на ўвесь наш рэ гі ён.

У сваю чар гу, Уз бе кі стан за-
ці каў ле ны ў ана ла гіч най транс-
парт на-ла гіс тыч най інф ра струк-
ту ры, якая ма ец ца ў Бе ла ру сі. 
Цэнт раль на а зі яц кая кра і на ха-
це ла б раз ві ваць кан так ты з на мі 
ў сферы аду ка цыі, куль ту ры і аг-
ра пра мыс ло ва га комп лек су.

Скі ра ва насць 
на ла ка лі за цыю

На мес нік мі ніст ра эка но мі кі 
і пра мыс ло вас ці Уз бе кі ста на 
Са хіб СА ІФ НА ЗА РАЎ ад зна чыў, 
што геа гра фіч ныя ўмо вы Уз бе кі-
ста на да зва ля юць ства раць шмат 
вы твор час цяў, і кра і на па спя хо ва 
гэ та ро біць. У тым лі ку — і су мес-
ныя з Бе ла рус сю.

— Ця пер у нас 59 су мес ных 
прад пры ем стваў. Пры гэ тым 
му шу ска заць, што Уз бе кі стан 
мае на мер ады сці ад «ад вёрт ка-
вай» вы твор час ці і скі ра вац ца на 
больш глы бо кую ла ка лі за цыю. 
Ра зам з тым ёсць кі рун кі, у якіх 
мы б маг лі раз ві ваць з Бе ла рус-
сю пра мыс ло вую ка а пе ра цыю. 
Гэ та элект ра тэх ні ка, тэкс тыль ная 
вы твор часць, хар чо вы сек тар... 
Агу лам мы ма ем на мер за клю-
чыць кант рак ты на су му не менш 
за 200 міль ё наў до ла раў у эк ві-
ва лен це.

На ша тэх ні ка па е дзе ў Па кі-
стан?

Да рад ца прэм' ер-мі ніст ра Уз-
бе кі ста на, стар шы ня праў лен ня 
АТ «Уза гра тэх са на ат хол дынг» 
На дзір АТА ЖО НАЎ ад зна чыў, 
што два ба кі ма юць на мер за клю-
чыць па гад нен не аб пра мыс ло вай 
ка а пе ра цыі прад пры ем стваў, якія 
вы пус ка юць сель ска гас па дар чую і 
ка му наль ную тэх ні ку. Уз бек скі бок 
ха цеў бы ба чыць у гэ тым пе ра лі ку 
«Амка дор», «Гом сель маш», Мін-
скі ма тор ны за вод і МТЗ. Да тыч на 
апош ня га іш лі пе ра мо вы аб тым, 
каб выпускаць ва Уз бе кі ста не 
трак та ры з вы со кім уз роў нем 
ла ка лі за цыі. Пра дук цыю пла ну-
ец ца па стаў ляць на ры нак Па кі-

ста на і Аф га ні ста на. Па гад нен не 
з «Гом сель ма шам» важ нае та му, 
што Уз бе кі стан жа дае па вя лі чыць 
уз ро вень ме ха ні за цыі жы вё ла га-
доў лі. А для гэ та га з кан ве е ра бу-
дзе сы хо дзіць шы ро кі асар ты мент 
пра дук цыі.

— Для нас вель мі за па тра-
ба ва ны на за па ша ны га да мі бе-
ла рус кі до свед, — ка жа На дзір 
Ата жо наў. — Мы за ці каў ле ны ў 
тым, каб гэ тыя па гад нен ні ме лі 
пра цяг лы ха рак тар.

У сваю чар гу, на мес нік мі-
ніст ра пра мыс ло вас ці Бе ла-
ру сі Аляк сандр АГА РОД НІ КАЎ 
так са ма акрэс ліў пры яры тэт ныя 
кі рун кі ка а пе ра цыі. Па шы раць 
сваю пры сут насць на рын ку Уз-
бе кі ста на пла ну юць МАЗ, МТЗ. 
Вя дуц ца пе ра гаворы па пра ек-
тах, якія ма юць на мер рэа лі за-

ваць ва Уз бе кі ста не «Амка дор» 
і «Гом сель маш».

Уз бек ская спец тэх ні ка 
на ша сі МА За

У цэнт раль на а зі яц кай кра і не 
пра цуе за меж нае прад пры ем-
ства «МАЗ-Таш кент». Пра пер-
шыя вы ні кі рас ка заў ды рэк тар 
ар га ні за цыі Ва ле рый ЖЫ ГУ-
НОЎ.

— 13 ве рас ня 2018 го да бы ло 
пад пі са на па гад нен не аб ства-
рэн ні су мес най вы твор час ці, і 
ўжо 15 ве рас ня бы лі па стаў ле-
ны пер шыя ша сі для спец тэх ні кі. 
Мы па ча лі вы твор часць па вод ле 
да моў ле нас цяў і ў рам ках вы ка-
нан ня да рож най кар ты па эка-
на міч ным раз віц ці двух ба ко вых 
ад но сін Уз бе кі ста на і Бе ла ру сі. 
Мы пра цу ем су мес на з за во дам 
KRANTAS па вы пус ку спец тэх ні-
кі, які з'яў ля ец ца най буй ней шым 
у рэ гі ё не. Пра ект быў за пу шча-
ны па да ру чэн ні прэ зі дэн та Уз-
бе кі ста на. Ад бы ло ся гэ та пас ля 
за клю чэн ня па гад нен ня з прад-
пры ем ствам па вы ні ках вы стаў кі 
Made іn Belarus.

На ша аў та тэх ні ка бу дзе за-
па тра ба ва на ва Уз бе кі ста не. 
У гэ тай дзяр жа ве за раз бу ду юць 
шмат да рог і жыл ля. Геа гра фіч-
нае ста но ві шча кра і ны так са ма 
вы гад нае — праз яе пра хо дзіць 
не каль кі транс кан ты нен таль ных 
ла гіс тыч ных шля хоў.

— Але са мая га лоў ная каш тоў-
насць — гэ та лю дзі, — пра цяг вае 
Ва ле рый Жы гу ноў. — Ва Уз бе кі ста-
не ця пер — 33 міль ё ны ча ла век, 
якія хо чуць жыць, пра ца ваць і за-
раб ляць, якім трэ ба кар міць сем'і. 
У сваю чар гу, ства рэн не су мес ных 
збо рач ных прад пры ем стваў з вя лі-
кай ла ка лі за цы яй па цяг не за са бой 
вя лі кую кад ра вую пад рых тоў ку. 
Ся род ін ша га, па трэб на ства рыць 
сэр віс ныя цэнт ры з ква лі фі ка ва-
ным пер са на лам. Сён ня ў кож ным 
ра ё не Уз бе кі ста на ство ра ны сэр-
віс ны цэнтр МА За. Ра зам з тым мы 
пра па ну ем не толь кі па стаў ляць 
сваю тэх ні ку ў рэ гі ё ны. Да сяг ну та 
па гад нен не аб ства рэн ні ра бо чай 
гру пы аб па стаў цы кам па не нтаў, 
якія ро бяц ца ва Уз бе кі ста не, на 

кан ве ер МА За. Сён ня не ка то рыя 
з іх ужо вы пра боў ва юц ца — аў та-
шкло, аку му ля та ры, ра ды я та ры, 
фа ры... Боль шасць з іх зроб ле на 
на прад пры ем ствах з ка рэй скі мі 
ін вес ты цы я мі.

...і ле кі
За раз у цэнт раль на а зі яц кай 

дзяр жа ве ства ра ец ца су мес нае 
бе ла рус ка-ўзбек скае фар ма цэў-
тыч нае прад пры ем ства. Ад груз ка 
пра дук цыі стар туе на ле та.

Хол дынг «Бел фарм прам», 
агенц тва па раз віц ці фар ма цэў-
тыч най га лі ны пры Мі ніс тэр стве 
ахо вы зда роўя Уз бе кі ста на і 
ТАА Fagusal (кам па нія зай ма-
ец ца рэа лі за цы яй ап то вай фар-
ма цэў тыч най і ме ды цын скай 
пра дук цыі) пад пі са лі ў Мін ску 
на па лях І Фо ру му рэ гі ё наў Бе-
ла ру сі і Уз бе кі ста на да га вор аб 
су пра цоў ніц тве. Пад ра бяз ней 
пра ка а пе ра цыю ў гэ тай сфе ры 
рас ка заў вы кон ва ю чы аба вяз-
кі ды рэк та ра кі ру ю чай кам па-
ніі хол дын га «Бел фарм прам» 
Вік тар ШЭ ІН.

— Наш транс на цы я наль ны і 
стра тэ гіч ны пра ект скі ра ва ны на 
ства рэн не су мес на га прад пры-
ем ства па вы твор час ці ле каў у 
вы гля дзе таб ле так і кап сул. Пра-
дук цыю мяр ку ем па стаў ляць у 
трэ ція кра і ны. На прык лад, у Аф-
га ні стан. Уво гу ле, пра ект ці ка вы 
мно гім бе ла рус кім вы твор цам і 
па тра буе дак лад на вы ве ра ных 
па ды хо даў па ства рэн ні пра-
мыс ло вых ма гут нас цяў. Лі чы це 
са мі: з на ша га бо ку ўклю чы ла ся 
спа чат ку шэсць прад пры ем стваў, 
по тым дзевяць, ця пер іх ужо 11. 
Та му, каб пра віль на па бу да ваць 
біз нес-план, мы па він ны ўлі чыць 
па жа дан ні ўсіх вы твор цаў. На-
менк ла ту ра паў плы вае на тое, 
якое ме на ві та бу дзе ўста наў лі-
вац ца аб ста ля ван не. Наш пра-
ект мож на на зваць уні каль ным. 
На прад пры ем стве бу дуць ра біць 
ле кі тыя прад пры ем ствы, якія за-
раз на пра мую па стаў ля юць іх з 
Бе ла ру сі ва Уз бе кі стан. Та кім чы-
нам, мы па вя лі чым сваю пры сут-
насць у гэ тай кра і не.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

НЕ КАН КУ РЭН ЦЫЯ, НЕ КАН КУ РЭН ЦЫЯ, 
А КА А ПЕ РА ЦЫЯА КА А ПЕ РА ЦЫЯ
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На ша аў та тэх ні ка 
бу дзе за па тра ба ва на 
ва Уз бе кі ста не. У гэ тай 
дзяр жа ве за раз бу ду юць 
шмат да рог і жыл ля. 
Геа гра фіч нае ста но ві шча 
кра і ны так са ма вы гад нае — 
праз яе пра хо дзіць 
не каль кі транс кан ты-
нен таль ных ла гіс тыч ных 
шля хоў.


