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Да вер — Да вер — 
ас но ва ад но сінас но ва ад но сін
Бе ла русь га то ва дзя ліц ца з Лат ві яй до све дам 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця

Па вы ні ках мі ну ла га го да Лат вія за ня ла 14-е мес ца па 
та ва ра аба ро це і 10-е мес ца па экс пар це ся род кра ін, з 
які мі Бе ла русь ажыц цяў ляе знеш не ганд лё выя апе ра цыі. 
У ад но сі нах па між дзяр жа ва мі вя ду чую ро лю ады гры вае 
да вер, упэў не на на мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мар' я на ШЧОТ КІ НА. Дзя ку ю чы на ла джа на му між пар ла-
менц ка му дыя ло гу Бе ла русь і Лат вія вы ра ша юць пы тан ні 
ў тым лі ку на ўзроў ні про філь ных ка мі сій, мі ніс тэр стваў, 
рэ гі ё наў, ад зна чы ла ві цэ-спі кер пад час су стрэ чы з дэ пу-
та та мі Сей ма Лат віі.

У 2017 го дзе пар ла мен та рыі аб мяр коў ва лі пы тан ні су-
пра цоў ніц тва пад час су мес на га чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
ў 2021 го дзе. Уза е ма дзе ян не ў ту рыз ме, у тым лі ку ме ды-
цын скім, ла гіс ты цы, на ву цы, аду ка цыі, хар чо вай пра мыс-
ло вас ці, дрэ ва ап ра цоў цы і сель скай гас па дар цы ўвай шло 
ў план ме ра пры ем стваў ура даў дзвюх кра ін на ся рэд не-
тэр мі но вую перс пек ты ву.

Бе ла русь у асноў ным экс пар туе су сед цы пра дук цыю 
ляс ной і дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, наф та пра-
дук ты, наф та хі мію, ме та ла вы ра бы, угна ен ні, бу даў ні-
чыя ма тэ ры я лы, спірт ныя на поі. Ле тась экс парт да сяг нуў 
485,6 міль ё на до ла раў ЗША, што скла ла 138,8 % да ўзроў-
ню 2017 го да. У Бе ла ру сі пра цуе 585 прад пры ем стваў з 
удзе лам лат вій ска га ка пі та лу. Ін вес та ры з Еў ра пей ска га 
са ю за, за ці каў ле ныя ў рэа лі за цыі пра ек таў у сфе ры ганд-
лю, па слуг, дрэ ва ап ра цоў кі, фар ма цэў ты кі.

Не менш важ най за эка на міч ныя і па лі тыч ныя ад но сі ны 
Мар' я на Шчот кі на лі чыць эка ло гію: транс гра ніч ныя вод-
ныя рэ сур сы і іх за ха ван не, ука ра нен не зя лё най эка но мі кі 
на тэ ры то рыі Лат віі.

Як ад зна чыў стар шы ня ка мі сіі Сей ма па доў га тэр-
мі но вым раз віц ці Вя ча слаў ДАМБ РОЎ СКІС, Лат віі ёсць 
ча му па ву чыц ца ў Бе ла ру сі. У пры ват нас ці, дэ пу та ты на ве-
да лі Парк вы со кіх тэх на ло гій і Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст-
ры яль ны парк. За ста лі ся ўра жа ныя хут ка сцю бу даў ніц тва, 
бо не каль кі га доў та му на мес цы «Вя лі ка га ка ме ня» бы лі 
толь кі лу гі і ля сы.

Вя ча слаў Дамб роў скіс па ве да міў, што Лат вія за ці каў-
ле на ў до све дзе Бе ла ру сі ў раз віц ці ад но сін з Кі та ем, а 
так са ма га лі ны ін фар ма цый ных тэх на ло гій.

«Мы ба чым маг чы мас ці для су пра цоў ніц тва. Уліч ва ю-
чы, што ў Бе ла ру сі ня ма вы ха ду да мо ра, мо жам пра па на-
ваць вель мі вы гад ныя ўмо вы ка ры стан ня пор та мі. Акра мя 
та го, Лат вія мо жа даць са бра ным на яе тэ ры то рыі та ва-
рам ста тус «Зроб ле на ў Еў ра пей скім са ю зе», — пад крэс ліў 
Вя ча слаў Дамб роў скіс.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Тран зіт ны па тэн цы ял...Тран зіт ны па тэн цы ял...
...і ма дэр ні за цыя транс парт най інф ра струк ту ры 
Са юз най дзяр жа вы — ста нуць ад ной з тэм 
VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі

У Са ве це Рэс пуб лі кі 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 ад бы ла ся на ра да па
пад рых тоў цы пы тан ня «Аб раз віц ці тран зіт на га па тэн цы я -
лу і ма дэр ні за цыі транс парт най інф ра струк ту ры Са юз най
дзяр жа вы» да раз гля ду на па ся джэн ні Між пар ла менц кай 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Са ве та Фе дэ ра цыі Фе дэ раль на га Схо ду Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі па між рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве. 
Пла ну ец ца, што па ся джэн не прой дзе ў лі пе ні ў Санкт-Пе-
цяр бур гу ў рам ках VІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Пад час на ра ды аб мяр коў ва лі ся перс пек тыў ныя на-
прам кі су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі ў рам ках Са юз най 
дзяр жа вы, а так са ма да сяг ну та да моў ле насць пра пра ца-
ваць маг чы масць пра вя дзен ня ў чэр ве ні на ба зе Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та транс пар ту, што ў Го ме лі, 
бе ла рус ка-ра сій скай на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі 
па пы тан нях раз віц ця тран зіт на га па тэн цы я лу і ма дэр ні за-
цыі транс парт най інф ра струк ту ры Са юз най дзяр жа вы.
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СТАР ШЫ НЯ Са ве та 
Рэс пуб лі кі, 
упаў на ва жа ны па 

су пра цоў ніц тве з Ін ды яй 
Мі ха іл Мяс ні ко віч пра вёў 
су стрэ чу з га на ро вым 
кон су лам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Мум баі 
Ла лі там Ча ка ні.

Раз гле джа ны ход рэа-
лі за цыі су мес на га пра ек та 
з най буй ней шай ін дый-
скай кам па ні яй Сірlа па 
ства рэн ні ў бе ла рус кай 
ста лі цы на ву ко ва-тэх на ла-
гіч на га цэнт ра па вы пус ку 
ле ка вых прэ па ра таў, па ве-
дам ляе прэс-служ ба Са ве-
та Рэс пуб лі кі.

Цэнтр з'я віц ца на ба зе 
дзяр жаў на га прад пры ем-
ства «Ака дэм фарм» НАН 
Бе ла ру сі. Пла ну ец ца, што 
тут бу дуць вы пус каць 
срод кі для ля чэн ня ВІЧ-ін-
фек цыі, ге па ты ту В і ге па-
ты ту С, а так са ма хва ро бы 
Аль цгей ме ра і ар тэ рыя ль-
най лё гач най гі пер тэн -
зіі. Сірlа ўжо ін вес та ва ла 
ў пра ект міль ён до ла раў. 

Агуль ны аб' ём ін вес ты цый 
ацэнь ва ец ца ў 10 міль-
ё наў до ла раў. Бе ла русь 
за ці каў ле на ў па спя хо вай 
рэа лі за цыі пра ек та, пад-
крэс ліў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі.

Пад час пе ра га во раў 
раз мо ва так са ма іш ла аб 
за пла на ва ным ві зі це ў 
Мінск ле там бя гу ча га го да 
дэ ле га цыі кам па ніі Сірlа на 
ча ле са стар шы нёй праў-
лен ня Юсу фам Ха мі дам. 

Акра мя та го, Ла літ Ча ка-
ні пра ін фар ма ваў Мі ха і-
ла Мяс ні ко ві ча аб но вых 
пра ек тах, якія пла ну ец ца 
рэа лі за ваць у Бе ла ру сі з 
удзе лам ін дый ска га біз не-
су. У пры ват нас ці, пра пра-

цоў ва ец ца маг чы масць 
уза е ма дзе ян ня ад ной з 
ін дый скіх кам па ній з Ар-
шан скім іль но кам бі на там. 
«Бе ла рус кі лён ці ка віць 
на шых ін вес та раў, тут у 
нас пра гля да юц ца доб рыя 

перс пек ты вы», — ад зна чыў 
га на ро вы кон сул.

Яшчэ ад на перс пек тыў ная 
га лі на для раз віц ця парт нёр-
ства — кі на ін дуст рыя. У хут-
кім ча се на ба зе «Бе ла русь-
філь ма» пла ну ец ца па чаць 

здым кі пер ша га ін дый ска га 
філь ма. «Раз ліч ва ем, што 
гэ ты пра ект ста не свай го 
ро ду ла ка ма ты вам для да-
лей ша га парт нёр ства дзвюх 
кра ін у кі на ін дуст рыі», — 
ад зна чыў Ла літ Ча ка ні.

СТАР ШЫ НЯ Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
па між на род ных спра вах 

і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей 
Рах ма наў су мес на са стар шы нёй 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па між на род ных 
спра вах Ва ле ры ем Ва ра нец кім 
пра вёў су стрэ чу з на мес ні кам 
мі ніст ра за меж ных спраў Чэ хіі 
Але шам Хме лар жам.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба 
верх няй па ла ты пар ла мен та, на 
су стрэ чы бы лі аб мер ка ва ны ак ту-
аль ныя пы тан ні двух ба ко ва га су-
пра цоў ніц тва, а так са ма перс пек-
ты вы раз віц ця ад но сін па між ЕС 
і Бе ла рус сю.

Чэ хія з'яў ля ец ца ак тыў ным 
удзель ні кам Еў ра са ю за і вы сту пае за 
па глыб лен не су пра цоў ніц тва з кра і-
на мі Ус ход няй Еў ро пы, у тым лі ку з 
Бе ла рус сю, пад крэс ліў на мес нік мі-

ніст ра. «У дру гой па ло ве 2022 го да 
Чэ хія пры ме стар шын ства ў ЕС, і мы 
за ці каў ле ныя ў тым, каб па глыб ляць 
уза е ма ад но сі ны з кра і на мі «Ус ход ня-
га парт нёр ства», — за явіў ён. Алеш 
Хме ларж ад зна чыў важ нае зна чэн-
не па гад нен ня аб пры яры тэ тах парт-
нёр ства па між ЕС і Бе ла рус сю, якое 
рых ту ец ца да пад пі сан ня, і вы ка заў 
над зею на яго хут кае за клю чэн не. 
«Раз ліч ва ем, што пас ля лік ві да цыі 
шэ ра гу за ўваг гэ ты да ку мент бу дзе 
пад пі са ны», — за явіў ён.

Алеш Хме ларж так са ма на га даў, 
што Чэ хія ўдзель ні ча ла ў ра бо це па 
пад рых тоў цы па гад нен ня аб спра-
шчэн ні ві за ва га рэ жы му па між ЕС і 
Бе ла рус сю. «Гэ тая пра ца зна хо дзіц ца 
на за ключ ным эта пе, і мы гэ та му ра-
ды», — ка жа ён.

У цэ лым Чэ хія за ці каў ле на ў раз-
віц ці су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю па 
мно гіх на прам ках. «Я тут дзе ля та го, 
каб ін тэн сі фі ка ваць ад но сі ны па між 

на шы мі кра і на мі», — пад крэс ліў на-
мес нік мі ніст ра.

Па вод ле яго слоў, доб рая ас но-
ва для гэ та га сфар мі ра ва на. Дыя-
лог па між знеш не па лі тыч ны мі ве-
дам ства мі но сіць рэ гу ляр ны ха рак-
тар, раз ві ва юц ца між пар ла менц-
кія кан так ты, рас це та ва ра аба рот. 
У 2018 го дзе аб' ём уза ем на га ганд-
лю вы рас на 35,5 % у па раў на нні з 
2017 го дам да 393 міль ё наў до ла раў. 
«Гэ та доб рыя ліч бы, якія ка жуць аб 
іс ну ю чым па тэн цы я ле ўма ца ван ня 
на ша га двух ба ко ва га парт нёр ства, 
перш за ўсё рэ гі я наль ных су вя зяў. 
Цэ лы шэ раг рэ гі ё наў Чэ хіі за ці каў-
ле ны ва ўста ля ван ні ад но сін з бе-
ла рус кі мі рэ гі ё на мі. Я пе ра ка на ны, 
што сфе ру рэ гі я наль на га су пра цоў-
ніц тва па між на шы мі кра і на мі мож-
на па глыб ляць», — упэў не ны Алеш 
Хме ларж.

У сваю чар гу, Сяр гей Рах ма наў 
ад зна чыў, што Бе ла русь за да во ле на 
ўзроў нем раз віц ця двух ба ко вых су-
вя зяў з Чэ хі яй і раз ліч вае на іх да лей-
шае ўма ца ван не. У якас ці пры яры-
тэт ных на прам каў су пра цоў ніц тва ён 
на зваў пра мыс ло вую вы твор часць, 
па стаў кі пра дук таў хар ча ван ня, сфе-
ру вы со кіх тэх на ло гій, на ву ку і аду-
ка цыю.

Ва ле рый Ва ра нец кі па дзя ка ваў 
Чэ хіі за пад трым ку на між на род-
ных пля цоў ках бе ла рус кіх рэ за-
лю цый, у тым лі ку па пра соў ван ні 
ліч ба вай эка но мі кі ў ін та рэ сах за-
бес пя чэн ня эка на міч на га рос ту на 
пра сто ры АБ СЕ. Ён так са ма вы ка заў 
сло вы па дзя кі за ра бо ту па пад рых-
тоў цы да ку мен таў аб парт нёр стве 
з Еў ра са ю зам. «Ваш ві зіт ка жа пра 
за ці каў ле насць у су пра цоў ніц тве з 
на шай кра і най. Гэ та нас ра дуе. Мы 
так са ма за ці каў ле ны ў па глыб лен ні 
парт нёр ства з Чэ хі яй», — пад су ма-
ваў стар шы ня ка мі сіі.

ЛЕ КІ, ЛЁН І... КІ НОЛЕ КІ, ЛЁН І... КІ НО
Якія перс пек ты вы да лей ша га раз віц ця бе ла рус ка-ін дый ска га су пра цоў ніц тва?

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

ДВУХ БА КО ВЫЯ ДВУХ БА КО ВЫЯ 
ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ

Вя ча слаў ДАМБ РОЎ СКІС і Мар' я на ШЧОТ КІ НА.
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