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— Са праў ды, па між на мі ня ма па лі тыч-

ных праб лем. Мы не толь кі пад трым лі ва ем 

ад но ад на го на між на род най арэ не і аб мень-

ва ем ся ві зі та мі на вы со кім уз роў ні, але і 

су пра цоў ні ча ем у аба ро не, на ву цы, тэх на-

ло гі ях, — ад зна чае спа да ры ня па сол. — Вы 

пра віль на ка жа це, доб рыя ад но сі ны па куль 

не моц на ўплы ва юць на на шы ганд лё выя 

па каз чы кі, але я ха це ла б ад зна чыць, што, 

ня гле дзя чы на пэў ныя ўзлё ты і па дзен ні, 

аб' ём ганд лю ні ко лі моц на не па даў. Я гля-

дзе ла ліч бы та ва ра аба ро ту апош ніх га-

доў — яны тры ма юц ца ў ме жах па між 400 і 

500 міль ё на мі до ла раў у год. У 2016 і 2017 

га дах та ва ра аба рот быў пры бліз на 406 і 454 

міль ё ны до ла раў ад па вед на, а за пер шыя 

шэсць ме ся цаў 2018-га мы ўжо пе ра вы сі лі 

260 міль ё наў до ла раў, гэ та зна чыць, ка лі так 

бу дзе пра цяг вац ца, вы ні кі го да бу дуць яшчэ 

леп шыя. Вы ўжо ве да е це, што мы хо чам 

па спра ба ваць па вя лі чыць гэ тую ліч бу да 

міль яр да до ла раў у год, у чым за ці каў ле ны 

абод ва ўра ды, і я ад чу ваю, тут ня ма ні чо га 

не маг чы ма га. Усё больш і больш лю дзей з 

абод вух ба коў пра яў ля юць да гэ та га вя лі кі 

ін та рэс, шмат дэ ле га цый пры яз джае з Ін дыі 

ў Бе ла русь, мы вы да ём ві зы бе ла рус кім біз-

нес ме нам і су пра цоў ні кам ар га ні за цый, якія 

ўдзель ні ча юць у між на род ных фо ру мах і 

ўста лёў ва юць ад но сі ны з біз нес-парт нё ра мі 

ў Ін дыі. Міль ярд до ла раў та ва ра аба ро ту не 

бу дзе да сяг ну ты, як пла на ва ла ся, у гэ тым 

го дзе, але ён мо жа стаць рэ аль ным у най-

блі жэй шыя не каль кі га доў.

— За кошт ча го мы маг лі б да сяг нуць 

та кіх ганд лё вых па каз чы каў?

— На маю дум ку, тут важ ныя не каль кі 

фак та раў. Па-пер шае, мне зда ец ца, мы за-

над та сфа ку са ва ны на аб ме жа ва най коль-

кас ці сфер, дзе су пра цоў ніц тва ўжо на ла-

джа на. На прык лад, Ін дыя ў асноў ным ім-

парт уе з Бе ла ру сі ўгна ен ні і не каль кі ін шых 

па зі цый, а Бе ла русь з Ін дыі — ме ды цын скія 

прэ па ра ты і неш та яшчэ. Па куль мы не зной-

дзем но выя сфе ры для су пра цоў ніц тва, рост 

ганд лю, вя до ма ж, бу дзе ма руд ны. Мы ўжо 

па чы на ем ду маць пра ган даль не прос та 

пэў ны мі та ва ра мі, а па слу га мі, пра аб мен 

у сфе рах ІT, ахо вы зда роўя і ра зум ных тэх-

на ло гій. Ін дыя сён ня бу дуе ка ля сот ні ра-

зум ных га ра доў — Бе ла русь маг ла б за бяс-

пе чыць іх тэх на ла гіч най пад трым кай, што 

ста ла б іс тот най сфе рай экс пар ту па слуг у 

Ін дыю. Гэ так са ма з ін дый ска га бо ку: мож на 

па ду маць пра тэх на ло гіі ў энер га зда бы чы,  

транс парт і шмат ін шых рэ чаў. Мы па він ны 

ады сці ад тра ды цый на га шэ ра гу та ва раў, 

які мі мы аб мень ва ем ся, і, па-пер шае, па-

шы рыць яго, па-дру гое, што вель мі важ на, 

звяр нуць ува гу на сфе ру па слуг і, па-трэ-

цяе, ства рыць су мес ныя прад пры ем ствы 

для экс пар ту пра дук цыі ў трэ ція кра і ны.

— На коль кі Бе ла русь уво гу ле пры ця-

галь ная для ін дый скіх ін вес ты цый?

— Біз нес у Ін дыі ў асноў ным зна хо дзіц ца 

ў пры ват ных ру ках. Та му ён га то вы пра ца-

ваць з ін шы мі кра і на мі, ка лі ад чу вае бяс пе ку і 

мае маг чы масць атры маць доб ры пры бы так, 

гэ та зна чыць ба чыць, што ры нак да стат ко-

ва вя лі кі. Бяс пе ка для за меж ных ін вес ты-

цый — ад каз насць бе ла рус ка га ўра да. Што 

да ты чыц ца рын ку, тут ёсць скла да насць: Бе-

ла русь — ма лень кі ры нак, на сель ніц тва ўсёй 

кра і ны роў нае пры клад на па ло ве на сель ніц-

тва толь кі Нью-Дэ лі. Ін дый скім біз нес ме нам, 

каб прый сці сю ды, трэ ба ра зу мець, што гэ ты 

ры нак мо жа быць боль шым, і я заў сё ды імк-

ну ся пад крэс лі ваць, што са праў ды мо жа, бо 

Бе ла русь вар та ўспры маць не як асоб ную 

кра і ну, а як част ку ЕА ЭС, як кра і ну з доб-

рай геа гра фіч най па зі цы яй, што да зва ляе 

звяз вац ца з Ус ход няй і За ход няй Еў ро пай. 

Ін дый скі біз нес па чы нае гэ та ра зу мець, ха ця 

тут і не ха пае ка му ні ка цыі і ін фар ма ван ня. 

Ду маю, ка лі гэ тыя ака ліч нас ці ста нуць вя-

до мы мі боль шай коль кас ці лю дзей з біз нес-

сфе ры, аб' ём ганд лю па вя лі чыц ца. Гэ так са-

ма з пунк ту гле джан ня бе ла рус ка га бо ку: 

Ін дыя — прос та агром ніс ты ры нак, ся рэд ні 

клас Ін дыі па коль кас ці пе ра вы шае цэ лую 

Еў ро пу, трэ ба толь кі ўсвя до міць па тэн цы-

ял гэ тай тэ ры то рыі, тут мож на пра да ваць 

усё — ад пра дук таў да па слуг і тэх на ло гій. 

Ма гу пры вес ці ў прык лад ма лоч ную вы твор-

часць: Ін дыя не здоль на за бяс пе чыць сваю 

па трэ бу ў ма лоч ных пра дук тах, та му ім пар-

туе іх, на прык лад, з Да ніі ці Вя лі ка бры та ніі. 

Ча му не з Бе ла ру сі? У вас цу доў ная ма лоч-

ная ін дуст рыя, ча му б не пра соў ваць яе ў 

Ін дыі? Бе ла рус кі біз нес па ві нен ве даць, што 

ня ма та кіх рэ чаў, якія там нель га пра даць: 

Ін дыя імк лі ва раз ві ва ец ца і ад па вед на па вя-

ліч вае аб' ём спа жы ван ня. Ча му б Бе ла ру сі 

не вы зна чыць для ся бе не каль кі сфер з вя-

лі кім па тэн цы я лам, у якіх мы маг лі б плён на 

су пра цоў ні чаць? Як ма лоч ная пра дук цыя, 

інф ра струк ту ра, ра зум ныя тэх на ло гіі. У Бе-

ла ру сі ёсць кам па нія SkуWау, што зай ма-

ец ца транс парт ны мі сіс тэ ма мі і мае вя лі кі 

па тэн цы ял у Ін дыі. Не каль кі га доў та му яны 

спра ба ва лі ўвай сці на ін дый скі ры нак, але — 

я не ве даю, што зда ры ла ся, — пе ра на кі ра-

ва лі сваю ўва гу на ін шыя кра і ны, асаб лі ва, 

на пэў на, на Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, у 

пры ват нас ці Ду бай. Усё ў па рад ку, але Ду-

бай — не вя лі кі го рад, а па тэн цы ял Ін дыі — 

бяс кон цы і з ім на рэш це трэ ба пра ца ваць, 

не маг чы ма, каб яно не спра ца ва ла, прос та 

на гэ та па трэб ны час і вы сіл кі. Я ра зу мею, 

ка му ні ка цыі па між на шы мі кра і на мі ча сам 

пе ра шка джае куль тур ная ад роз насць, але я 

яшчэ раз пад крэс лю: маг чы мас ці для на ша га 

су пра цоў ніц тва агром ніс тыя, асаб лі ва для 

бе ла ру саў у Ін дыі.

— А як на ша куль тур ная ад роз насць 

мо жа пе ра шко дзіць су пра цы?

— Я пры вя ду не каль кі пры кла даў. Ад на 

бе ла рус кая кам па нія спра ба ва ла на ла дзіць 

біз нес у Ін дыі, яе прад стаў нік ска заў мне, 

што адзі нае сло ва, якое вы ні ко лі не па чу-

е це ў Ін дыі, — «не». Гэ та праў да, ін дый цы 

вель мі вет лі выя і ні ко лі не ка жуць «не», 

але трэ ба ра зу мець, што іх «так» мо жа 

зна чыць «так», «маг чы ма» і «не, я не за ці-

каў ле ны». У Ін дыі пер шае, што ты па ві нен 

зра біць для біз нес-парт нёр ства, — уста ля-

ваць аса біс тыя ста сун кі. Еў ра пей цаў гэ та 

вель мі здзіў ляе, для іх біз нес ёсць біз нес, 

на вош та ста на віц ца доб ры мі сяб ра мі, каб 

стаць біз нес-парт нё ра мі. Да та го ж ін дый-

скі ка ле га мо жа ска заць: «Я зраб лю гэ та 

праз два дні». Але трэ ба ра зу мець, што 

два дні звы чай на азна ча юць два ме ся цы. 

На прык лад, япон цы — япон ска га біз не су 

шмат у Ін дыі — пе рад тым як пры няць пра-

ект, ста ран на вы ву ча юць кож ную дэ таль, 

ім мо жа спат рэ біц ца шэсць ме ся цаў, а тым 

ча сам нех та ін шы прый дзе і зой ме ні шу. 

Та ко га ро ду куль тур ныя асаб лі вас ці — тое, 

як ты раз маў ля еш, уза е ма дзей ні ча еш, пра-

цу еш — вель мі важ ныя. Ча сам ві даць, што 

за меж ні кі не ра зу ме юць, як пра ца ваць у 

Ін дыі, та му на ват шмат абя цаль ныя пра ек ты 

мо гуць не здзейс ніц ца.

— Вы ска за лі, біз нес па ві нен ад чу ваць 

бяс пе ку для сва іх ін вес ты цый. Ці ад чу вае 

гэ та ін дый скі біз нес у да чы нен ні да Бе ла-

ру сі? Пад час ві зі ту ў Ін дыю ў мі ну лым го-

дзе наш Прэ зі дэнт ска заў пра спе цы яль-

ныя ўмо вы для ін дый скіх ін вес ты цый.

— Я ду маю, ме ла ся на ўва зе асаб лі вая 

эка на міч ная зо на «Брэ мі на-Ор ша», ку ды 

пры хо дзіць ін дый скі біз нес, я і са ма рас-

каз ваю кам па ні ям у Ін дыі, як імк лі ва яна 

раз ві ва ец ца, ха ця інф ра струк ту ра ва кол яе 

пра грэ суе ма руд ней, чым ха це ла ся б. Што 

да ты чыц ца спе цы яль ных умоў для ін дый-

скіх ін вес та раў, я ду маю, бе ла рус кі ўрад 

па ві нен даць зра зу мець, што «ён не прос та 

сар дэч на за пра шае ў Бе ла русь, а за пра шае 

за стац ца тут на доў гі час». Для біз не су гэ ты 

сіг нал па куль не вель мі зра зу ме лы, лю дзі не 

ўпэў не ны, што, ка лі пач нуць тут сваю спра ву 

і да сяг нуць пэў на га ўзроў ню, не су стрэ нуц-

ца з не прад ба ча ны мі скла да нас ця мі. Лю дзі 

зай ма юц ца біз не сам дзе ля гро шай, гэ та ві-

да воч на, так што, ка лі яны не ўпэў не ны, што 

атры ма юць аса ло ду ад вы ні каў іх вы сіл каў, 

то не каль кі ра зоў па ду ма юць, перш чым ад-

кры ваць для ся бе но вую тэ ры то рыю.

— Як вя до ма, па між Ін ды яй і ЕА ЭС 

вя дуц ца пе ра га во ры аб ства рэн ні зо ны 

сва бод на га ганд лю. Ці не па цер пяць ін-

та рэ сы Бе ла ру сі, ка лі па гад нен не бу дзе 

пад пі са на?

— Мы вель мі ўдзяч ныя Бе ла ру сі за да-

па мо гу, бо ме на ві та Бе ла русь іні цы я ва ла 

гэ тыя пе ра га во ры. Па не ка то рых пры чы нах 

мы па куль не мо жам пад пі саць да ку мен ты, 

але па трэб ных да моў ле нас цяў мы да сяг нём 

вель мі хут ка. Ві да воч на, гэ та му сіць пры-

нес ці доб ры пры бы так як Ін дыі, так і ЕА ЭС, 

які ўклю чае ў ся бе Бе ла русь. Я ду маю, гэ-

та бу дзе мець доб рае ўздзе ян не на эка на-

міч ныя ад но сі ны па між Ін ды яй і Бе ла рус сю 

з-за ад ме ны пад атко вых аб ме жа ван няў ці 

аб ме жа ван няў аб' ёму та ва ру, у вы ні ку па-

ток та ва раў і па слуг па між на шы мі кра і на-

мі вы рас це. Больш за тое, ду маю, як раз з 

пад пі сан нем па гад нен ня аб ства рэн ні зо ны 

сва бод на га ганд лю па між Ін ды яй і ЕА ЭС 

мы бу дзем здоль ныя да сяг нуць з Бе ла рус-

сю міль ярд на га та ва ра аба ро ту. Пэў ныя су-

мнен ні пра не га тыў ны ўплыў па гад нен ня 

ўзні ка юць, та му што Бе ла русь — усё яшчэ 

не да сле да ва ны ры нак для ін дый ска га біз-

не су, гэ так са ма і Бе ла русь не ад кры ла для 

ся бе ін дый скі ры нак. Але, я ду маю, з ад-

ме най бар' е раў ган даль па між на мі ста не 

больш ін тэн сіў ным.

— Са мая буй ная сфе ра су пра цоў ніц-

тва па між на шы мі кра і на мі — фар ма цэў-

ты ка. Не так даў но ста ла вя до ма, што 

ін дый ская фар ма цэў тыч ная кам па нія 

збі ра ец ца ін вес та ваць міль ён до ла раў 

у на ву ко ва-тэх на ла гіч ны цэнтр па вы-

твор час ці ле каў у Бе ла ру сі. Та ко га ро ду 

су пра цоў ніц тва — гэ та заў сё ды аб мен 

сва і мі моц ны мі ба ка мі. Што ў гэ тай сфе-

ры Бе ла русь за па зыч вае ў Ін дыі і што 

ці ка ва за па зы чыць ва ша му бо ку?

— Так, гэ та буй ная ін дый ская кам па нія 

Сірlа Lіmіtеd. Не так даў но яна за кла ла ка-

мень у бу ду чы на ву ко ва-да след чы цэнтр у 

Бе ла ру сі і са праў ды збі ра ец ца ўклас ці ў яго 

міль ён до ла раў. Фар ма цэў ты ка — тра ды-

цый ны сек тар су пра цоў ніц тва па між на шы мі 

кра і на мі, пры чым тут маг чы мы вя лі кі рост. 

Мы спа дзя ем ся, больш ін дый скіх кам па ній 

бу дзе да лу чац ца да фар ма цэў тыч най вы-

твор час ці ў Бе ла ру сі, ства раць і пра да ваць 

ме ды цын скія прэ па ра ты, якія мы маг лі б экс-

пар та ваць ва Ус ход нюю і За ход нюю Еў ро пу, 

Азію. Тут ёсць па тэн цы ял, але мы так са ма 

шу ка ем ін шыя сфе ры для су мес най вы твор-

час ці, тут мо жа быць усё, што за ўгод на, 

бе ла рус кія кам па ніі ў Ін дыі ўжо ўдзель ні ча-

юць у гор на зда бы чы, вы твор час ці наф та-

пра дук таў і аба рон чай тэх ні кі, у сфе ры ІT, 

на прык лад ЕРАM ёсць у Ін дыі. Мы толь кі 

па він ны вы зна чыць, у чым мо жам су пра-

цоў ні чаць і дзе на ладж ваць вы твор часць. 

На прык лад, фар ма цэў тыч ныя кам па ніі пры-

хо дзяць у Бе ла русь, та му што раз ліч ва юць 

на гэ ты ры нак.

— Што яшчэ на па рад ку дня, дык гэ-

та за ці каў ле насць Бе ла ру сі ў ту рыс тах 

з Ін дыі. Чым мы маг лі б пры цяг нуць іх 

ува гу?

— Вель мі доб рым па чат кам ста ла ра-

шэн не аб ад ме не віз: за меж ні кі з шэ ра гу 

кра ін мо гуць пры сут ні чаць у Бе ла ру сі без 

ві зы ця гам трыц ца ці дзён, а Ін дыя — ад на 

з гэ тых кра ін. Дру гая рэч, якая мне па да-

ец ца вель мі важ най, — пра мыя авія рэй-

сы. Ця пер іх ня ма, ха ця ад лег ласць па між 

на шы мі кра і на мі не та кая вя лі кая, па лёт 

мо жа за няць шэсць га дзін, а з пе ра сад ка мі 

мы па він ны ля цець два нац цаць і больш. 

Трэ ба вы ра шыць, як зра біць па да рож жа 

з Ін дыі ў Бе ла русь больш кам форт ным. 

Так са ма бе ла рус кае па соль ства па він на 

па кла па ціц ца аб пры ця галь ным воб ра зе 

Бе ла ру сі, пры нам сі, рас ка заць пра сваю 

кра і ну, бо да гэ туль шмат лю дзей аса цы ю-

юць Бе ла русь з Са вец кім Са юзам, а нех та 

на ват не ве дае, дзе яна зна хо дзіц ца. Для 

мя не гэ та вель мі пры го жая і пры ця галь ная 

кра і на з цу доў ным клі ма там і вель мі пры-

яз ны мі людзь мі, чыс ты, зя лё ны і пры го жы 

Мінск. Ня ма ні вод най пры чы ны, ча му б 

ін дый скія ту рыс ты ад мо ві лі ся сю ды пры-

ехаць, але мы па він ны па клас ці Бе ла русь 

на кар ту іх ін та рэ саў, бо ін дый цы па да-

рож ні ча юць паў сюль і ўвесь час шу ка юць 

но выя мес цы. У пра соў ван ні бе ла рус ка га 

кі рун ку трэ ба за дзей ні чаць ін дый скія ту-

рыс тыч ныя агенц твы. Я за ўва жы ла, што 

боль шасць з іх на кі ра ва на на За ход нюю 

Еў ро пу, але ча му не па ка заць і гэ тую част-

ку Еў ро пы? Яшчэ ад ным пры го жым спо-

са бам за ці ка віць ін дый скіх ту рыс таў мо жа 

стаць за пра шэн не ба лі вуд скай кі на ін дуст-

рыі, каб тут зды ма лі ся філь мы. Вы ве да-

е це, ба лі вуд скае кі но вель мі па пу ляр нае 

ў Ін дыі, і ка лі гле да чы ўба чаць на эк ра не 

пры го жыя ла ка цыі, ва шы азё ры і Мінск, 

яны бу дуць шчас лі выя паглядзець на ўсё 

гэ та ўжы вую. Шмат кра ін ужо ажыц ця ві ла 

та кі сцэ на рый, але для гэ та га бе ла рус кі 

ўрад па ві нен пра па на ваць кі на прад зю са-

рам асаб лі выя ўмо вы.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Дып ла ма тыч нае ін тэр в'юДып ла ма тыч нае ін тэр в'ю

Фар мат ка му ні ка цыі па між Бе ла рус-

сю і Ін ды яй, ка лі азір нуц ца на больш 

чым 25 га доў дып ла ма тыч ных ад но-

сін, вы гля дае больш сяб роў ствам, 

чым між дзяр жаў ным су пра цоў ніц-

твам. На шы кра і ны пе ры я дыч на «за-

сту па юц ца» ад на за ад ну на між на-

род ных пля цоў ках: Ін дыя пад трым-

лі вае ўступ лен не Бе ла ру сі ў СГА, 

Бе ла русь вы сту па ла за ўва хо джан не 

Ін дыі ў склад не па ста ян ных чле наў 

Са ве та Бяс пе кі ААН, мы ні ко лі не чу-

лі кры ты кі з бо ку Ін дыі, афі цый ныя 

асо бы час та на но сяць двух ба ко выя 

ві зі ты. Пры гэ тым ганд лё ва-эка на-

міч нае су пра цоў ніц тва вы гля дае 

да во лі сціп лым. Мы су стрэ лі ся 

з па слом Ін дыі ў Бе ла ру сі Сан гі тай 

БА ХА ДУР, каб па га ва рыць пра сяб-

роў ства, су пра цоў ніц тва і біз нес 

па між на шы мі кра і на мі і ў пер шую 

чар гу спы та лі, ці здоль ная цеп лы ня 

ў на шых ад но сі нах па спры яць да сяг-

нен ню стра тэ гіч ных да моў ле нас цяў.

Сан гі та БА ХА ДУР:

«Міль ярд до ла раў та ва ра аба ро ту 
мо жа стаць рэ аль ным»

Фо
та

 Т
ац
ця
ны

 Т
КА

ЧО
ВА

Й.

«Бе ла русь — усё яшчэ не да сле да ва ны 
ры нак для ін дый ска га біз не су».


