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— Як ста тус на зі раль ні-

ка Бе ла ру сі ў ШАС уплы-

вае на бе ла рус ка-кі тай скія 

ад но сі ны?

— Ён да зва ляе ўдзель ні-

чаць у су стрэ чах най вы шэй-

ша га і вы со ка га ўзроў ню 

ар га ні за цыі. Для Бе ла ру сі 

ШАС — гэ та шмат ба ко вая 

пля цоў ка, якая да зва ляе 

акра мя ўдзе лу ў ме ра пры-

ем ствах па рад ку дня ар га ні-

за цыі так са ма пра доў жыць 

дыя лог з на шы мі парт нё-

ра мі — Ра сі яй, Кі та ем і ін-

шы мі.

За раз КНР ак тыў на пра-

соў вае іні цы я ты ву «Адзін по-

яс і адзін шлях» і за дзей ні чае 

для гэ та га ў тым лі ку і ШАС. 

А для нас гэ та маг чы масць 

пра па на ваць свае ва ры ян ты 

ўдзе лу ў іні цы я ты ве.

Чар го вая су стрэ ча кі-

раў ні коў Кі тая і Бе ла ру сі на 

па лях ШАС — доб рая пля-

цоў ка для та го, каб чар го-

вы раз, ужо пас ля ві зі ту Ван 

Ці ша ня ў на шу кра і ну, які 

ад быў ся на мі ну лым тыд ні, 

аб мер ка ваць пла ны бе ла-

рус ка-кі тай ска га су пра-

цоў ніц тва на най блі жэй шы 

час.

— На да дзе ным эта пе 

за клю ча ны кант рак ты з кі-

тай скім бо кам на па стаў ку 

бе ла рус кай мя са-ма лоч-

най пра дук цыі, ча ка ец ца 

іх рэа лі за цыя. Але аб' ёмы 

па куль не ўраж ва юць...

— Бо мы толь кі на ма цоў-

ва ем маг чы мыя ва ры ян ты 

па шы рэн ня экс пар ту. Тут 

важ на ра зу мець, што тра-

ды цый ным на шым парт нё-

рам з'яў ля ец ца Ра сія, а не 

Кі тай. Ідэя экс пар ту сель гас-

пра дук цыі ў КНР рас пра цоў-

ва ла ся даў но, і за трым ку ў 

з'яў лен ні кант рак таў мож-

на рас тлу ма чыць тым, што 

шмат ча су пай шло на тое, 

каб зра зу мець, як гэ ты ры-

нак пра цуе. Ды і ўва ход на 

яго вы клі каў скла да нас ці, бо 

на ім спе цы фі ка ад роз ная ад 

на шай. Час пай шоў і на по-

шук парт нё раў.

Да лей больш эфек тыў-

ным кро кам мо жа стаць 

ства рэн не су мес ных кам па-

ній з кі тай скі мі парт нё ра мі 

па экс пар це на шай пра-

дук цыі на ры нак КНР. Гэ та 

асноў ная ма дэль, па якой 

дзей ні ча юць і за ход нія кра-

і ны для ўва хо джан ня на кі-

тай скі ры нак. Кі тай так са ма 

шмат ча го за ку пае, і ча му 

б Бе ла ру сі не стаць ад ной 

з кра ін-ім пар цё раў, раз на-

ша пра дук цыя ад па вя дае 

па тра ба ван ням якас ці і ўво-

гу ле мае ста ноў чы імідж за 

мя жой?

Аку рат у кра са ві ку ў 

Шан хаі ство ра на су мес нае 

прад пры ем ства, якое ста-

не апе ра та рам па ста вак 

бе ла рус кай пра дук цыі ў Кі-

тай. Трэ ба ад зна чыць, што 

і ін шыя кі тай скія кам па ніі 

так са ма вы ка за лі за ці каў-

ле насць у та кім су пра цоў-

ніц тве, за раз ідуць пе ра га-

во ры.

— Раз у нас так ак ты-

ві за ва лі ся бе ла рус кія па-

стаў кі, ці ча каць на плы ву 

кі тай скіх та ва раў у Бе ла-

русь?

— Вы хад на ры нак Кі тая 

бе ла рус кай пра дук цыі не 

ўказ вае на тое, што ў ад каз 

ад КНР бу дуць та кія ж дзе-

ян ні. У Кі тая і Бе ла ру сі за 

апош нія дзе ся ці год дзі ўжо 

сфар мі ра ва лі ся тра ды цый-

ныя экс парт ныя рын кі. Ка лі 

для нас гэ та Ра сія, то для 

Кі тая най буй ней шым ганд-

лё вым парт нё рам за раз 

з'яў ля юц ца ЗША. І на ўрад 

ці гэ тыя па зі цыі знач на зме-

няц ца.

Кі тай скія па стаў кі змо-

гуць па вя лі чыц ца ў тым вы-

пад ку, ка лі бу дзе рас ці по-

пыт ся род бе ла ру саў, якія 

вы ра шаць пра га ла са ваць 

руб лём за кі тай скія та ва ры. 

Але па куль мы не ства ра ем 

ні чо га па доб на га, на прык-

лад, на пра дук цыю кам па ніі 

Xіaomі та кой жа якас ці і кош-

ту. Маг чы ма, у кан тэкс це 

су свет на га раз мер ка ван ня 

вы твор час ці Бе ла ру сі гэ та і 

не трэ ба.

— Не ду маю, што ў па-

стаў ках мы аб мя жу ем ся 

ад ны мі пра дук та мі хар-

ча ван ня. А як жа та ва ры 

з вы со кай да баў ле най 

вар тас цю, вы со ка тэх на-

ла гіч ная пра дук цыя? Час 

ад ча су ідуць гу тар кі аб 

ства рэн ні ад па вед ных 

вы твор час цяў, але па куль 

кан крэт ных вы ні каў не ві-

даць.

— Са праў ды, тут ёсць 

скла да нас ці. Для ства рэн-

ня ад па вед ных прад пры-

ем стваў, у тым лі ку вы со-

ка тэх на ла гіч ных, асноў най 

двух ба ко вай пля цоў кай сён-

ня з'яў ля ец ца Кі тай ска-бе-

ла рус кі ін дуст ры яль ны парк 

«Вя лі кі ка мень». У да чы нен-

ні да яго ад но з га лоў ных 

пы тан няў — фі нан са ван не. 

Бе ла рус кі бок не мае маг чы-

мас ці ўклас ці знач ную су му 

ў бу даў ніц тва інф ра струк-

ту ры. За раз, каб ад шу каць 

фі нан са ван не, быў ство ра-

ны, на прык лад, су мес ны 

ін вес ты цый ны фонд. Ідуць 

пе ра га во ры з між на род ны мі 

фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі, 

каб зняць не да хоп у фі нан-

са ван ні.

Трэ ба ра зу мець, што Кі-

тай — гэ та вель мі прак тыч ны 

ін вес тар. Ён па во дзіць ся бе 

час та як за ход ні. Каб ін вес-

тар з КНР прый шоў у Бе ла-

русь, па трэб на больш глы-

бо кая пра пра цоў ка пра ек таў 

з на ша га бо ку. Пра ек ты, якія 

пра па ноў вае бе ла рус кі бок, 

на ту раль на, ства ра юц ца 

ў ін та рэ сах на шай кра і ны. 

Але кі тай скія ін вес та ры пад-

час лі чаць пра пра цоў ку ідэй 

не да стат ко вай, што не дае 

маг чы мас ці ў пэў най сту пе-

ні асэн са ва на пры няць ра-

шэн не аб да лей шым удзе ле. 

Та му і не ка то рыя пра па но вы 

бе ла рус ка го бо ку за ста юц-

ца без вод гу ку.

— Ажыў лен не кан-

так таў, ажыц цяў лен не 

па ста вак, су стрэ чы на 

вы со кім уз роў ні... За раз 

бе ла рус ка-кі тай скія ад-

но сі ны знач на ак ты ві за-

ва лі ся. Але на вош та та кія 

наладжа ныя кан так ты 

абод вум ба кам?

— Па-пер шае, гэ та за ка-

на мер ны вы нік двух ба ко вай 

пра цы на шых ве дам стваў, 

у тым лі ку па соль стваў. Па-

дру гое, у ма дэ лях на шых 

знеш ніх па лі тык і эка но мік 

мож на па ба чыць па доб ныя 

ры сы. І Кі тай, і мы імк нём-

ся да ды вер сі фі ка цыі. Бе-

ла русь — кра і на не вя лі кая 

па па ме ры з аб ме жа ва ны мі 

рэ сур са мі, на якія мы мо жам 

аба пі рац ца хо ць бы з пунк-

ту гле джан ня фі нан са ван ня. 

За тое мо жам эфек тыў на кі-

ра ваць ты мі рэ сур са мі, якія 

ў нас ёсць, для та го, каб 

пры стой на функ цы я на ваць 

на дзяр жаў ным уз роў ні. Для 

гэ та га нам па трэб на ін тэ гра-

цыя з мак сі маль най коль кас-

цю струк тур і кра ін — Ра сі-

яй, Еў ра пей скім са юзам, 

Еў ра зій скім эка на міч ным 

са юзам, Азі яй, Бліз кім Ус-

хо дам і ін шы мі парт нё ра мі.

Кі тай ро біць амаль тое 

ж са мае. Ён удзель ні чае ў 

між на род ных ар га ні за цы ях, 

ка лісь ці ство ра ных За ха-

дам, і ад на ча со ва ства рае 

свае ін сты ту ты, на прык лад, 

Азіяц кі банк інф ра струк тур-

ных ін вес ты цый. У КНР за-

раз на гэ та ёсць рэ сур сы, 

та му што яна ўжо вый шла 

са ста дыі на кап лен ня ка пі та-

лу, рас па ча тай у 1978 го дзе, 

ка лі бы ла аб ве шча на Па лі-

ты ка рэ фор маў і ад кры тас ці. 

Праз на ладж ван не су вя зяў 

з ін шы мі кра і на мі Кі тай, як і 

Бе ла русь, спра буе ды вер сі-

фі ка ваць свае ры зы кі.

Па лі ты ка не мо жа іс на-

ваць без эка но мі кі. У лю-

бо га па лі тыч на га су пра-

цоў ніц тва па ві нен быць 

эка на міч ны пад му рак, які 

мы па сту по ва ства ра ем. 

Але важ на па мя таць, што 

доб ры мі па лі тыч ны мі ад но-

сі на мі кі тай ска га ін вес та ра 

ўкла дац ца не пе ра ка на еш. 

Тым не менш ін вес та ры на 

наш ры нак пры хо дзяць і 

пра па но вы з'яў ля юц ца. Усё 

ж та кі мы ім ці ка выя. На-

коль кі — трэ ба раз гля даць 

у кан тэкс це ін тэ гра цыі Бе-

ла ру сі ў эка на міч ныя су пол-

кі і ар га ні за цыі (ЕА ЭС, ЕС, 

Су свет ная ганд лё вая ар га-

ні за цыя), а так са ма бе ла-

рус ка га ўплы ву ў іх.

На да дзе ным эта пе бе ла-

рус кі МЗС пра во дзіць ра бо-

ту па нар ма лі за цыі ад но сін 

з ЕС і маг чы мым пад пі сан ні 

ба за ва га па гад нен ня Бе ла-

ру сі з ЕС. Ня гле дзя чы на 

санк цыі, та кое па гад нен не, 

на прык лад, іс нуе па між ЕС 

і Ра сі яй. Для Кі тая яго пад пі-

сан не бу дзе вель мі важ ным, 

бо та кім чы нам ад кры ва юц-

ца но выя рын кі збы ту. А гэ та 

дру гое пас ля інф ра струк ту-

ры пы тан не ў раз віц ці «Вя-

лі ка га ка ме ня». І для гэ та га 

не па трэб на ўдзяляць менш 

ува гі на шым ад но сі нам з 

тра ды цый ны мі парт нё ра-

мі — і з Ра сі яй, і ў рам ках 

ЕА ЭС.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Дэ ле га цыя Кан фе дэ ра цыі ін дый скай 

пра мыс ло вас ці су стрэ ла ся 

са стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

Мі ха і лам МЯС НІ КО ВІ ЧАМ. Спі кер 

ад зна чыў, што ў дзвюх кра ін 

гіс та рыч на склаў ся вы со кі ўзро вень 

сяб роў скіх ад но сін на па лі тыч ным 

трэ ку, і на га даў пра ві зіт Прэ зі дэн та 

ў Нью-Дэ лі, які ад быў ся ле тась 

у ве рас ні. Та ды бы лі пры ня ты 

сур' ёз ныя ра шэн ні і пад пі са ны 

шэ раг па гад нен няў, якія рэ гу лю юць 

гандлё ва-эка на міч нае 

і ін вес ты цый нае су пра цоў ніц тва.

— Я мяр кую, як ку ра тар ін дый ска-бе ла-

рус ка га су пра цоў ніц тва, што па лі тыч ныя і 

пар ла менц кія кан так ты кры ху апе рад жа юць 

на ма ган ні дзе ла вых ко лаў. І, я ду маю, што 

ваш ві зіт бу дзе са дзей ні чаць ме на ві та та му, 

каб і біз нес-су поль нас ці пра ца ва лі больш 

ак тыў на, — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

На дум ку стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі-

кі, ёсць усё для та го, каб біз нес пра ца ваў 

больш эфек тыў на: па лі тыч ная во ля, нар ма-

тыў на-пра ва вое за бес пя чэн не і кан крэт ныя 

пра ек ты. На су стрэ чы аб мер ка ва лі пы тан-

ні па су пра цоў ніц тве ў ма шы на бу даў ні чай 

сфе ры, фар ма цэў тыч най пра мыс ло вас ці, 

тэкс тыль най га лі не, ва ен на-тэх ніч ным на-

прам ку і ін шыя. «Акра мя та го, мы га то выя 

ад на ча со ва вы ра шаць і пы тан ні фі нан са ва-

га су пра ва джэн ня. Та вар нае су пра цоў ніц тва 

пад ма цоў ваць ад па вед ны мі фі нан са вы мі 

схе ма мі», — за ўва жыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

У су стрэ чы так са ма ўдзель ні ча лі мі ністр 

пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі Ві таль Воўк, стар-

шы ня БелГПП Ула дзі мір Ула хо віч, на мес нік 

стар шы ні праў лен ня Бан ка раз віц ця Бе ла ру сі 

Іван Варэніца і прад стаў ні кі прад пры ем стваў. 

Ула дзі мір Ула хо віч ад зна чыў, што «за апош нія 

га ды гэ та, на пэў на, са мая рэ спек та бель ная 

біз нес-дэ ле га цыя, бо прад стаў ляе най буй ней-

шыя ін дый скія кам па ніі. Вя до ма, мы гэ та рас-

цэнь ва ем як ад каз на наш дзе ла вы фо рум, 

які пра хо дзіў у рам ках ві зі ту Прэ зі дэн та. І мы 

раз ліч ва ем, што бу дуць сур' ёз ныя вынікі». На-

прык лад, такія ча ка юц ца ў раз віц ці су мес на га 

пра ек та ў Ор шы.

На дзея АНІ СО ВІЧ



ГеапалітыкаГеапалітыка  

ВЫЙ ГРА ЕМ ЗА КОШТ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ
У хут кім ча се рас пач нец ца 

афі цый ны ві зіт кі раў ні ка 

на шай дзяр жа вы ў кі тай скі 

Цын даа, дзе ад бу дзец ца 

са міт Шан хай скай ар га ні за-

цыі су пра цоў ніц тва. На яго 

па лях пла ну ец ца су стрэ ча 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі са 

стар шы нёй КНР Сі Цзінь пі-

нам. Да гэ та га ў бе ла рус кую 

ста лі цу за ві таў на мес нік 

стар шы ні Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі Ван Ці шань. 

Ча му за раз на зі ра ец ца та кая ак ты ві за цыя кан так-

таў і чым гэ та ка рыс на для абод вух ба коў? Пра гэ та 

«Звяз дзе» рас ка за ла Воль га КУ ЛАЙ, ана лі тык Цэнт ра 

стра тэ гіч ных і знеш не па лі тыч ных да сле да ван няў, 

аў тар-удзель нік «Мінск ага ба ро мет ра».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Пра ек ты 
для ін дый ска га біз не су

Мер ка ван ніМер ка ван ні  

ІН ФЛЯ ЦЫЙ НЫЯ ЧА КАН НІ 
ЗА СТА ЮЦ ЦА

На цы я наль ны банк 

Бе ла ру сі апуб лі ка ваў 

чар го вае да сле да ван не 

ін фля цый ных ча кан няў 

на сель ніц тва. 

Са спра ва зда чы вы ні кае, 

што ў маі бе ла ру сы ад чу ва лі 

га да вую ін фля цыю на ўзроў ні 

12,9 % (су праць 12,4 % у лю тым), 

па ве дам ляе фі нан са вы кан суль тант 

Жан на КУ ЛА КО ВА.

Акра мя та го, пры кмет на ўзрас ла до ля 

на сель ніц тва, якая лі чыць, што ў бу ду чы ні 

цэ ны бу дуць рас ці гэ так жа ін тэн сіў на, як і 

ця пер (64,4 % рэ спан дэн таў у маі су праць 

59,8 % у лю тым). Пры гэ тым зні зі ла ся до-

ля рэ спан дэн таў, якія ча ка юць па ска рэн ня 

ін фля цыі (11 % у маі су праць 11,9 % у лю-

тым) і за па во лен ня ін фля цыі (20,4 % у маі 

су праць 23,9 % у лю тым).

Як ба чым, ін фля цый ныя ча кан ні бе ла-

ру саў за ста юц ца вы со кі мі, пры гэ тым на-

сель ніц тва ад чу вае, што цэ ны рас туць у 

не каль кі ра зоў хут чэй, чым свед чыць афі-

цый ная ста тыс ты ка. Рост уз роў ню ін фля-

цыі мо жа быць звя за ны ў тым лі ку і з тым, 

што ін фля цыя са праў ды тро хі па ско ры ла ся: 

ка лі па вы ні ках снеж ня 2017 го да га да вая 

ін фля цыя скла ла 4,6 %, то па вы ні ках са-

ка ві ка 2018 го да — 5,4 %, па вы ні ках кра-

са ві ка — 5 %.

У кож най сям'і ад чу ва льны ўзро вень ін-

фля цыі за ле жыць ад та го, якія та ва ры і 

па слу гі тра ды цый на ўва хо дзяць у што ме-

сяч ны спа жы вец кі ко шык. Неш та да ра жэе 

хут ка, неш та — не да ра жэе на огул. Рост 

уз роў ню ін фля цыі мож на звя заць у тым лі-

ку і з па ско ра ным рос там ад мі ніст ра цый на 

рэ гу ля ва ных цэн і та ры фаў. На прык лад, 

жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі ў са ка ві ку 

пра дэ ман стра ва лі га да вую ін фля цыю на 

ўзроў ні 18,8 %. А ЖКП — гэ та як раз тыя 

вы дат кі, якія ня се лю бая сям'я не за леж на 

ад сва іх пе ра ваг і ла ду жыц ця.

Дарэчы, бе ла ру сы вель мі ад чу валь ныя 

да лю бых змен на ва лют ным рын ку, і кра-

са віц кія ва ган ні ва лют ных кур саў ра зам з 

па да ра жэн нем до ла ра маг лі паў плы ваць 

на на строі. Так са ма тут пра яў ля ец ца яшчэ 

ад на асаб лі васць мен та лі тэ ту на цыі — пе сі-

мізм у ад но сі нах да пра цэ саў, якія ад бы ва-

юц ца ў эка но мі цы і на фі нан са вым рын ку.

Сяр гей КУР КАЧ



Горад Цындаа гатовы да саміту.


