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У лі пе ні 
ў Санкт-Пе цяр бур гу 

прой дзе VІ Фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

і Ра сіі. Ён збя рэ 
прад стаў ні коў 

дзярж ор га наў, біз не су, 
на ву кі, аду ка цыі, 

гра мад скас ці, якія 
аб мяр ку юць шы ро кае 

ко ла пы тан няў 
са юз на га бу даў ніц тва. 

Аб за да чах і па рад ку 
ма ю ча га ад быц ца 

фо ру му рас ка заў 
стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі Мі ха іл 

Мяс ні ко віч.

— Пле нар нае па ся-
джэн не VІ Фо ру му бу дзе 
пры све ча на куль тур на-
му і гу ма ні тар на му су-
пра цоў ніц тву Бе ла ру сі і 
Ра сіі. На коль кі гэ та тэ ма 
важ ная для па глыб лен-
ня бе ла рус ка-ра сій скіх 
ад но сін?

— Бе ла русь і Ра сію з даў-
ніх ча соў звяз ва юць агуль-
ныя ду хоў ныя каш тоў нас ці 
і тра ды цыі. Ка ля вы то каў 
агуль най ду хоў най пра сто-
ры ста я лі вя до мыя бе ла рус-
кія асвет ні кі Фран цыск Ска-
ры на, Еф ра сін ня По лац кая, 
Сі мя он По лац кі. Яны ўнес лі 
важ кі ўклад ва ўма ца ван не 
ўсход не сла вян ска га куль-
тур на га адзін ства. Сён ня 
мы аб мяр коў ва ем не толь-
кі, як за ха ваць на шу агуль-
ную гіс то ры ка-куль тур ную 
спад чы ну, але і як да лу чыць 
да яе мо ладзь. Гэ та вель мі 
важ ны эле мент ін тэ гра цыі.

Мы аба вя за ны ца ніць 
агуль насць на шых куль-
тур, тра ды цый, па важ лі-
вае стаў лен не гра ма дзян 
Бе ла ру сі і Ра сіі ад но да 
ад на го. Гэ та тое ба гац це, 
якое нель га дэ валь ва ваць, 
каб да га дзіць ча мусь ці не 
да кан ца, мо жа, зра зу ме-
ла му, кід ка му, ін ва зіў на му 
па сут нас ці.

Для ўма ца ван ня між-
куль тур ных су вя зяў, фар-
мі ра ван ня адзі най куль-
тур най пра сто ры ў рам ках 
Са юз най дзяр жа вы мно гае 
ўжо зроб ле на. Вы шэй шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы ў 
сфе ры куль ту ры ма юць 
больш за 40 да га во раў і 
па гад нен няў з ВНУ-парт-
нё ра мі Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі. На прык лад, Бе ла рус-
кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
куль ту ры і мас тац тваў су-
пра цоў ні чае з Санкт-Пе-
цяр бург скім, Мас коў скім, 
Ал тай скім, Ка зан скім 
дзяр жаў ны мі ін сты ту та-
мі куль ту ры, Бе ла рус-
кая дзяр жаў ная ака дэ мія 
му зы кі — з Мас коў скай, 
Санкт-Пе цяр бург скай, 
Рас тоў скай, а так са ма Ра-
сій скай ака дэ мі яй му зы кі 
імя Гне сі ных, Бе ла рус-
кая дзяр жаў ная ака дэ мія 
мас тац тваў — з Усе ра сій-
скім дзяр жаў ным ін сты-
ту там кі не ма та гра фіі імя 
С. А. Ге  ра сі ма ва, Санкт-Пе-
цяр бург скім дзяр жаў ным 
ака дэ міч ным ін сты ту там 
жы ва пі су, скульп ту ры і 
ар хі тэк ту ры імя І. Я. Рэ пі-
на, Сі бір скім дзяр жаў ным 
ін сты ту там мас тац тваў імя 
Д. Хва рас тоў ска га. І гэ та 
да лё ка не ўсе пры кла ды.

АК ТУ АЛЬ НАЕ
  ІН ТЭР В'Ю

Гэ тыя тэ мы ста лі асноў ны мі 
для аб мер ка ван ня на су стрэ чы 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча з дэ ле га цы яй 
бун дэс та га ФРГ, якая прай шла на 
мі ну лым тыд ні.

На дум ку спі ке ра верх няй па-
ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та, у 
кра ін скла лі ся доб рыя двух ба-
ко выя ад но сі ны, але па тэн цы ял 
знач на шы рэй шы, чым да сяг ну ты 
на сён няш ні дзень. У чым кры юц-
ца рэ зер вы? Як пад крэс ліў Мі ха-
іл Мяс ні ко віч, не аб ход на па лі ніі 
пар ла мен таў даць па зі тыў ныя сіг-
на лы біз не су, каб пра мыс ло вая 
ка а пе ра цыя ў роз ных сва іх фор-
мах раз ві ва ла ся больш ак тыў на.

— Сён ня ў Бе ла ру сі пра цуе ка ля 
300 прад пры ем стваў з гер ман скім 
ка пі та лам, але буй ных кам па ній 
нямнога. Мы з ва мі ўжо па ча лі аб-
мяр коў ваць адзін з пра ек таў, але 
іх па він на быць шмат, — звяр нуў ся 
спі кер верх няй па ла ты да кі раў ні ка 
гер ма на-бе ла рус кай пар ла менц-
кай гру пы друж бы, чле на ка мі тэ та 
бун дэс та га па эка но мі цы і энер ге-
ты цы Мар ка Хаў птма на.

Той, у сваю чар гу, вы ка заў са-
лі дар насць, ад зна чыў шы, што су-
пра цоў ніц тва не аб ход на ін тэн сі-
фі ка ваць:

— У пры ват нас ці, га вор ка ідзе 
аб ня мец кіх ін вес ты цы ях у Бе ла-
русь, я маю на ўва зе і тэх на ла гіч-
ныя, і эка на міч ныя пар кі. Мы так-
са ма за ці каў ле ны, каб ін вес ты цыі 
па вя ліч ва лі ся, але і ў тым лі ку з 
мэ тай аб ляг чэн ня шля ху для бе ла-
рус кіх кам па ній у пла не экс пар ту 
і вы ха ду на еў ра пей скі ры нак, — 
удак лад ніў ён.

Да рэ чы, Гер ма нія тра ды цый на 
ўва хо дзіць у пя цёр ку кра ін — най-
больш буй ных ін вес та раў у эка-
но мі ку Бе ла ру сі. Ле тась з Гер ма-
ніі пры цяг ну та ін вес ты цый на су му 
363 міль ё ны до ла раў.

Ад ну з іні цы я тыў на су стрэ чы 
аб мер ка ва лі больш дэ та лё ва, га-
вор ка ідзе аб гла баль най іні цы я ты-
ве Кі тая «Адзін по яс, адзін шлях», 
па якой ба кі ма юць па доб ныя 
па зі цыі. У пра ек це за дзей ні ча ны 
най буй ней шы ў све це ўнут ра ны 
порт у го ра дзе Дуй сбур гу, якім кі-
руе ня мец кая кам па нія Duіsburger 
Hafen, адзін з ак цы я не раў СЗАТ 

«Кам па нія па раз віц ці ін дуст ры-
яль на га пар ка (кі ру ю чая кам па нія 
Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры-
яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень»). 
Ня мец кі бок ба чыць удзел на шай 
кра і ны ў тым, каб та ва ра па то кі ў 
порт іш лі праз Бе ла русь.

Вя лі кую ці ка васць уяў ляе 
ІТ-сфе ра. Кі раў нік дэ ле га цыі, ад каз-
ва ю чы на пы тан не ка рэс пан дэн та 
«МС», ад зна чыў, што ёсць за ці каў-
ле насць у па шы рэн ні су пра цоў ніцт-
ва з ПВТ, у тым лі ку па прын цы пе 
аў тсор сін гу і пе ра да чы за ка заў, 
па коль кі тут ёсць інф ра струк ту ра і 
пад рых та ва ныя спе цы я ліс ты.

Яшчэ адзін кі ру нак, яко му, на 
дум ку Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, не аб-
ход на ад даць больш ува гі, — між-
рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва.

— Гер ма нія — вя лі кая кра і на, і 
яе зем лі ма юць да стат ко ва сур'-
ёз ны па тэн цы ял. Мож на бы ло б 
ак ты ві за ваць су пра цоў ніц тва на 
ўзроў ні рэ гі ё наў Бе ла ру сі і зя мель 
Гер ма ніі, — пе ра ка на ны ён. — Ну 
і, без умоў на, нам трэ ба ак ты ві за-
ваць між пар ла менц кія кан так ты, 
каб яны ста лі рэ гу ляр ны мі, і гэ та 
бу дзе доб рым сіг на лам біз не су.

Марк Хаў птман пад тры маў ідэю, 
звяр нуў шы ўва гу на маг чы масць 
су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў, у тым лі ку 
і на асно ве ма ла дзёж ных пра ек таў. 
Ён пе ра ка на ны: у гэ тым сэн се ёсць 
шмат сфер, дзе ба кі маг лі б па глы-
біць і раз ві ваць ад но сі ны.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА. 

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 
аб мер ка ваў з ге не раль ным 
ды рэк та рам буй ной ін дый скай 
кам па ніі «На тка Фар ма 
Лі мі тэд» Ра джы вам На на па нэ ні 
перс пек ты вы да лей ша га 
су пра цоў ніц тва.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Са-
ве та Рэс пуб лі кі, кам па нія з'яў ля ец ца 
су за сна валь ні кам СТАА «На ці ві та», 
якая ства рае ў гар па сёл ку Бе шан ко-
ві чы Ві цеб скай воб лас ці ўні каль ную 
вы твор часць ле ка вых прэ па ра таў 
для ля чэн ня ан ка ла гіч ных за хвор-
ван няў. Гэ та но вы кі ру нак у фар ма-
цэў тыч най пра мыс ло вас ці, які ад па-
вя дае су свет ным трэн дам, — бія тэх-
на ла гіч ная вы твор часць на асно ве 
мо нак ла наль ных ан ты цел. У пра ек-
це ўдзель ні чае між на род ны склад 
за сна валь ні каў: кам па ніі Бе ла ру сі, 

Ін дыі, Сла ва кіі, Літ вы. У бу даў ніц тва 
фар ма цэў тыч на га за во да ўжо ін-
вес та ва на 15 міль ё наў до ла раў, ста-
дыю рэ гіст ра цыі прай шлі 22 ле ка выя 
прэ па ра ты. Укла дан ні, між ін шым, 
пра цяг нуц ца: у раз віц цё вы твор час-
ці пла ну ец ца да дат ко ва на кі ра ваць 
ка ля 10 міль ё наў до ла раў.

Як па ве да міў пад час су стрэ чы 
стар шы ня Са ве та ды рэк та раў, вы-
кон ва ю чы аба вяз кі ге не раль на га 
ды рэк та ра СА АТ «На ці ві та» Аляк-
сей Сы чоў, агуль ны аб' ём рэа-
лі за цыі пра дук цыі ле тась склаў 
17 мільё наў до ла раў, у 2019 го дзе — 
ча ка ец ца ў па ме ры ка ля 28 міль ё-
наў. На да лей кам па нія пла нуе што-
год за свой ваць па поў ным цык ле 
не менш як сем ле ка вых срод каў. 
Га вор ка ідзе не толь кі аб вы твор-
час ці ге не ры каў, але і аб рас пра-
цоў цы ўлас ных ары гі наль ных прэ-
па ра таў. Для гэ та га бу дзе ство ра ны 

комп лекс су час ных ла ба ра то рый 
для рас пра цоў кі ле ка вых срод каў, 
а так са ма кант ро лю іх якас ці.

Глы бо кая ла ка лі за цыя і вы-
твор часць ле каў па поў ным цык-
ле ства рае доб рыя маг чы мас ці і 
для раз віц ця экс пар ту. Ча ка ец ца, 
што ў 2019 го дзе на знеш нія рын кі 
за вод бу дзе па стаў ляць пра дук цыі 
на 7,7 міль ё на до ла раў.

— Пы тан ні ле ка ва га за бес пя-
чэн ня з'яў ля юц ца пры яры тэт ны мі 
для эка но мі кі на шай кра і ны. Мы 
за ці каў ле ныя ў тым, каб су мес на з 
ін дый скі мі ін вес та ра мі вы раб ляць 
шы ро кую на менк ла ту ру ле ка вых 
прэ па ра таў, — пад крэс ліў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. — Бе ла русь у гэ тым 
пла не доб рая пля цоў ка і для вы-
ха ду на ры нак кра ін Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за.

У сваю чар гу Ра джыў На на па-
нэ ні ад зна чыў вы со кі ўзро вень 

рэа лі за цыі пра ек та і вы ка заў упэў-
не насць у дале йшым па спя хо вым 
су пра цоў ніц тве з Бе ла рус сю. Ён 
пад крэс ліў, што «На тка Фар ма 
Лі мі тэд» з'яў ля ец ца ад ным з су-
свет ных лі да раў па вы твор час ці 
прэ па ра таў для ля чэн ня ан ка ла-
гіч ных за хвор ван няў і вя ду чым 
вы твор цам у гэ тым сег мен це ў 
Ін дыі.

— Я ўпэў не ны, што мы мо жам 
за бяс пе чыць Бе ла русь прэ па ра та мі 
вы со кай якас ці па да ступ ных цэ нах. 
Мы ра ды раз ві ваць тут свой біз нес 
і па зі тыў на ацэнь ва ем да лей шыя 
перс пек ты вы, — пад крэс ліў ён.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі рэа лі зу юц-
ца тры ін вес ты цый ныя пра ек ты 
з ін дый скі мі фар ма цэў тыч ны мі 
кам па ні я мі — у Бе шан ко ві чах Ві-
цеб скай воб лас ці, Скі дзе лі Гро-
дзен скай воб лас ці і Ка ля дзі чах 
Мін скай воб лас ці.

Су свет ная су поль насць пад эгі дай ААН 
сён ня пра цуе над да сяг нен нем устой лі ва га 
раз віц ця, якое скла да ец ца з 17 мэт. На ша 
кра і на так са ма ўклю ча на ў гэ ту дзей насць 
і рас пра цоў вае На цы я наль ную стра тэ гію 
ўстой лі ва га раз віц ця кра і ны на пе ры яд да 
2035 го да. Дзей насць па рэа лі за цыі пя тай 
гла баль най мэ ты (да ты чыц ца пы тан няў 
ген дар на га раў на праўя) аб мер ка ва лі на 
фо ру ме «Ак ту аль ныя на прам кі ген дар най 
па лі ты кі ў кан тэкс це Мэт устой лі ва га 
раз віц ця». Удзел у ме ра пры ем стве пры ня ла 
Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны ка ар ды на тар па 
дасягненні Мэт устой лі ва га раз віц ця (МУР), 
кі раў нік гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 
са юз жан чын».

Пад час раз мо вы з жур на ліс та мі ві цэ-спі кер 
Са ве та Рэс пуб лі кі ад зна чы ла, што ме ра пры-
ем ства дае маг чы масць для су мес най ра бо ты 
прад стаў ні кам роз ных су поль нас цяў.

«Я раз гля даю сён няш нюю пля цоў ку больш 
шы ро ка, та му што і гра ма дзян ская су поль-
насць, і прад стаў ні кі пар ла мен та, і дзяр жаў-
на га кі ра ван ня — усе са бра лі ся для та го, каб 
аб мер ка ваць тэ ма ты ку. Гэ та пя тая мэ та ўстой-
лі ва га раз віц ця — без ак тыў на га ўдзе лу жан чын 
не мо жа быць раз віц ця дзяр жа вы, — лічыць 
Мар' я на Шчот кі на. — Сён ня мы па він ны рас-
ста віць ак цэн ты і па гля дзець, які мі шля ха мі мы 
па він ны іс ці не толь кі праз за ко на пра ект ную 
дзей насць і праз кі раў ніц кія ра шэн ні, але і па 
га ры зан таль ных су вя зях: гэ та гра мад скія аб'-

яд нан ні, гра ма дзян ская су поль насць. Вер ты-
каль ныя су вя зі, як па каз вае во пыт, усё роў на 
не заў сё ды рэ фар му юц ца, а га ры зан таль ныя 
су вя зі, якія звяз ва юць лю дзей на пра фе сій най 
асно ве, за бяс печ ва юць ча ла ве чыя ад но сі ны, 
бу ду юц ца на да ве ры, яны вель мі моц ныя».

Асаб лі вую ўва гу на цы я наль ны ка ар ды на тар 
МУР звяр ну ла на аб мер ка ван не пы тан ня жа но-
чай са лі дар нас ці і ўза е ма да па мо гі. «Дэ-юрэ ўсе 
пра вы ў жан чын ёсць. Яны за ма ца ва ны ў за ка на-
даў стве. Але ме ха ніз мы рэа лі за цыі гэ тых маг чы-
мас цяў ча сам су ты ка юц ца з пэў ны мі стэ рэа ты па-
мі, якія мы ра зам па він ны раз бу раць. Ка неш не, 
у гэ тым вя лі кую пад трым ку жан чы ны мо гуць 
ака заць ад на ад ной. Ка лі ідзе са ма рэа лі за цыя 
па спя хо ва га ча ла ве ка, жан чы ны ў тым лі ку? Гэ та, 
па-пер шае, пры ўнут ра най ма ты ва цыі, рэа лі за-

цыі ўнут ра на га па тэн цы я лу. Гэ та і аду ка цыя, імк-
нен не да но вых ве даў і маг чы масць па вы шаць 
ква лі фі ка цыю, су мя шчаць пра фе сі я наль ныя і 
ся мей ныя аба вяз кі і муж чы ну, і жан чы не. І, ка-
неш не, гэ та пад трым ка», — упэў не на яна.

Адзін з пры кла даў та кой да па мо гі — пра-
ект «Жа но чая спра ва» Бел Брэн да і Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын, які па чаў ся ў ве рас ні. Пад час 
яго па спя хо выя жан чы ны-прад пры маль ні цы, 
удзель ні цы БСЖ і Клу ба прад пры маль ні каў 
ста лі мен та ра мі для біз нес ву ман-па чат коў-
цаў. Уся го ўдзель ні цы прад ста ві лі 17 пра ек таў. 
«Гэ та стар та пы роз ных кі рун каў, якія атры ма лі 
маг чы масць бяс плат на га абу чэн ня, атры ман ня 
кан суль та цый і пад ка зак, як рэа лі за ваць свой 
біз нес», — пад крэс лі ла на мес нік стар шы ні Са-
ве та Рэс пуб лі кі.

Се на тар ак цэн та ва ла ўва гу на не аб ход нас-
ці ства рэн ня ўмо вы, каб жан чы на не вы бі ра ла 
па між сям' ёй і кар' е рай. «Трэ ба да па ма гаць, 
перш за ўсё, праз раз віц цё ся мей ных ін та рэ саў, 
ума ца ван не сям'і, ме ды я цыю, якая за раз ідзе і 
падчас су до вых раз бо раў пры раз во дах. Гэ та і 
дзі ця чыя да школь ныя ўста но вы роз на га фар-
ма ту і ты пу, ясель ныя гру пы, каб маг чы ма бы ло 
ад даць дзі ця ў на дзей ныя ру кі ў больш ран нім 
уз рос це, гэ та гіб кія ра бо чыя гра фі кі, маг чы масць 
дыс тан цый най дзей нас ці. Гэ та ўсё ў комп лек-
се — пра па но вы са міх жан чын. І мы па він ны ўсё 
аб мер ка ваць, пра па на ваць, ка лі па трэб на, унес-
ці змя нен ні ў нар ма тыў на-пра ва выя ак ты і ўся-
ляк са дзей ні чаць та му, каб ро ля жан чын толь кі 
ўзрас та ла», — за клю чы ла Мар' я на Шчот кі на.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

СІГ НАЛ ДЛЯ БІЗ НЕ СУСІГ НАЛ ДЛЯ БІЗ НЕ СУ

ЯКАС НЫЯ ЛЕ КІ ПА ДА СТУП НЫХ ЦЭ НАХЯКАС НЫЯ ЛЕ КІ ПА ДА СТУП НЫХ ЦЭ НАХ
Ін дый скі ін вес тар па спя хо ва раз ві вае фарм біз нес у Бе ла ру сі і па зі тыў на ацэнь вае да лей шыя перс пек ты вы

Су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў, між пар ла менц кі дыя лог і ўдзел 
у гла баль най іні цы я ты ве «Адзін по яс, адзін шлях»

ПЯ ТАЯ З СЯМ НАЦ ЦА ЦІПЯ ТАЯ З СЯМ НАЦ ЦА ЦІ Жа но чая са лі дар насць і пад трым ка прад пры маль ніц пры го жа га по лу — 
ас пек ты ў рэа лі за цыі МУР

Толь кі ліч бы
Гер ма нія — адзін з вя ду чых 

знеш не ганд лё вых парт нё раў 
Бе ла ру сі. За мі ну лы год яна за-
ня ла 5-е мес ца па аб' ёме та ва-
ра аба ро ту, 4-е мес ца па аб' ёме 
бе ла рус ка га экс пар ту і 3-е мес-
ца па аб' ёме ім пар ту. Ле тась та-
ва ра аба рот склаў 3,3 міль яр да, 
экс парт — 1,4 міль яр да, ім парт — 
1,8 міль яр да до ла раў.

Што па стаў ля ем? У асноў-
ным мі не раль ныя пра дук ты, 
пра дук цыю ляс ной і дрэ ва ап-
ра цоў чай пра мыс ло вас ці, пра-
дук цыю хі міч най пра мыс ло-
вас ці і ін шае. За во зім ма шы ны, 
аб ста ля ван не, пры бо ры, а так-
са ма ін стру мен ты, не каш тоў-
ныя ме та лы і вы ра бы з іх.
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