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— На вы стаў цы бу дзе прад стаў-

ле на пра дук цыя больш як 1600 кам-

па ній з уся го све ту. Чым здзі віць і 

пры ва біць кі тай скіх ім пар цё раў бе-

ла рус кі па віль ён?

— На вед валь ні кі змо гуць азна ё-

міц ца з пра мыс ло вым, аду ка цый ным, 

транс парт на-ла гіс тыч ным, экс парт-

ным па тэн цы я лам на шай кра і ны. Бу-

дуць прэ зен та ва ны апош нія на ву ко ва-

тэх ніч ныя і іна ва цый ныя рас пра цоў кі, 

уні каль ныя ту рыс тыч ныя маг чы мас ці 

Бе ла ру сі. Пла ну ец ца так са ма дэ гус та-

цыя хар чо вых та ва раў.

Ды зайн бе ла рус ка га стэн да вы со-

ка аца ні лі кі тай скія ка ле гі ў рам ках 

экс перт най су стрэ чы, якая ад бы ла ся 

11 лі пе ня ў па соль стве Кі тая ў Бе ла-

ру сі. Акра мя тра ды цый на га ла га ты-

па Made іn Belarus, пры рас пра цоў цы 

ды зай ну вы ка рыс тоў ваў ся бе ла рус-

кі сім вал — квет ка ва сіль ка, фор ма 

якой уяў ляе са бой вась мі кан цо вую 

зор ку — сім вал сон ца — і з'яў ля ец ца 

эле мен там бе ла рус ка га ар на мен ту. 

Гэ ты куль тур ны код фар мі руе на шу 

ад мет ную ры су ся род мност ва ін шых 

на ро даў. Яшчэ трэ ба вы зна чыц ца са 

сло га нам, які ад люст роў вае дру жа-

люб ныя ад но сі ны Бе ла ру сі і Кі тая.

— Для бе ла рус кіх прад пры ем-

стваў ад вя дуць ка ля 500 кв. м вы-

ста вач ных пло шчаў. Коль кі кам па-

ній ужо за яві лі аб удзе ле?

— У ка мер цый ным бло ку вы стаў кі 

бу дуць прад стаў ле ны амаль усе сфе-

ры бе ла рус кай эка но мі кі. Больш за 70 

прад пры ем стваў экс па ну юць свае та-

ва ры і па слу гі ў шас ці па віль ё нах вы-

стаў кі па на ступ ных раз дзе лах: аў та-

ма бі ле бу да ван не, спа жы вец кія та ва ры, 

ін тэ ле кту аль нае і вы со ка тэх на ла гіч нае 

аб ста ля ван не, ган даль па слу га мі, ме-

ды цын скае аб ста ля ван не, сель ска-

гас па дар чая і хар чо вая пра дук цыя. 

Апош ні па віль ён з'яў ля ец ца най больш 

за па тра ба ва ным, сваю пра дук цыю ў ім 

прад ста вяць ка ля 40 бе ла рус кіх прад-

пры ем стваў мя са-ма лоч най га лі ны.

На ўдзел у вы стаў цы пра ду гле джа-

ны пэў ныя за тра ты, але хі ба мож на 

аца ніць гра ша мі маг чы масць за клю-

чэн ня вы гад ных кант рак таў, па чат ку 

шмат га до ва га су пра цоў ніц тва? На 

«Ім парт Экс па» бу дуць пры сут ні чаць 

буй ней шыя ім пар цё ры з роз ных пра-

він цый Кі тая. Акра мя та го, на цы я-

наль ная экс па зі цыя ад люст роў вае 

імідж кра і ны, яе эка на міч ны па тэн-

цы ял.

— У якой бе ла рус кай пра дук цыі, 

на ваш по гляд, най больш за ці каў-

ле ны Кі тай?

— На бі ра юць па пу ляр насць бе ла-

рус кая пра дук цыя з яла ві чы ны, ма-

лоч ныя пра дук ты, на ту раль ны мёд. 

Акра мя та го, з'яў ля ец ца мэ та згод ным 

ства рэн не на тэ ры то рыі Кі тая су мес-

ных вы твор час цей па збор цы сель ска-

гас па дар чай тэх ні кі, якая ад па вя дае 

спе цы фі цы і па трэ бам гэ та га рын ку. 

У цэ лым яго спа жы вец кая здоль насць 

вы шэй шая за вы твор чую, та му вы со-

кім по пы там ка рыс та ец ца якас ная і 

кан ку рэн та здоль ная пра дук цыя з-за 

мя жы.

Та ва ра аба рот Бе ла ру сі і Кі тая ў сту-

дзе ні-кра са ві ку склаў $1,09 млрд. Пры 

гэ тым бе ла рус кі экс парт у па раў на нні 

з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го-

да па вя лі чыў ся на 37,9 пра цэн та да 

$138 млн. Ся род экс парт ных па зі цый 

мож на вы дзе ліць ка лій ныя ўгна ен ні 

($100,9 млн), по лі амі ды ($13,8 млн), 

лён ($3,6 млн), ма лоч ную пра дук цыю 

($2,9 млн). У сваю чар гу Кі тай па ста віў 

та ва раў на $949,8 млн. У асноў ным 

гэ та апа ра ту ра су вя зі, кам п'ю тар ная 

тэх ні ка, част кі і пры ла ды для аў та ма-

бі ляў і трак та роў.

Ура дам па стаў ле на за да ча да сяг-

нуць да 2020 го да ўзроў ню экс пар ту 

ў Кі тай у су ме не менш як $1,5 млрд. 

Без ад па вед най ды вер сі фі ка цыі экс-

пар ту бу дзе вель мі цяж ка да сяг нуць 

та ко га вы ні ку.

— Бе ла рус кі кан такт ны офіс для 

пад трым кі экс пар ту ар га ні за ва ны 

ў кі тай скім го ра дзе Цын даа. Якія ча-

кан ні вы звяз ва е це з яго ра бо тай?

— Ха чу пад крэс ліць, што маг чы-

масць ад крыць сваё прад стаў ніц тва 

ў гэ тым кан такт ным офі се на вель-

мі вы гад ных, іль гот ных умо вах ёсць 

у лю бо га бе ла рус ка га прад пры ем-

ства, якое атры ма ла рэ ка мен да цыі 

На цы я наль на га цэнт ра мар ке тын гу. 

У пры ват нас ці, бяс плат на пра па ну ец-

ца да па мо га ў ар га ні за цыі праз офіс 

ап то ва га ганд лю бе ла рус кі мі та ва ра-

мі, а так са ма арэн да склад скіх па мяш-

кан няў і пло шчаў для дэ ман стра цыі 

ўзо раў та ва раў. Бе ла рус кі кан такт ны 

офіс раз ме шча ны ў іна ва цый ным цэнт-

ры су пра цоў ніц тва з кра і на мі По яса і 

Шля ху (BRCІC). Тут ужо ад кры ты на-

цы я наль ныя офі сы па соль стваў кра ін 

Азіі і Аф ры кі. Бе ла рус кі офіс толь кі 

па чы нае сваю ра бо ту. Ча ка ец ца, што 

ён бу дзе са дзей ні чаць ін тэн сі фі ка цыі 

бе ла рус ка-кі тай ска га су пра цоў ніц тва 

ў сфе рах ганд лю, фі нан саў, куль ту ры, 

спор ту, ту рыз му, аду ка цыі, а так са ма 

дасць маг чы масць па вя лі чыць экс парт 

бе ла рус кіх прад пры ем стваў у Кі тай.

— Ці пла ну ец ца ства рэн не та кіх 

струк тур у ін шых кра і нах?

— Спа чат ку па гля дзім, як бу дзе 

рэа лі за ва ны кі тай скі пра ект, на коль кі 

за па тра ба ва ным ён бу дзе ся род бе ла-

рус кіх прад пры ем стваў-экс пар цё раў.

— Як яшчэ На цы я наль ны цэнтр 

мар ке тын гу да па ма гае бе ла рус кім 

экс пар цё рам пры вы ха дзе на кі тай-

скі ры нак?

— Акра мя ар га ні за цыі вы ста вач ных 

ме ра пры ем стваў за мя жой, у тым лі ку 

ў Кі таі, мы пра во дзім мар ке тын га выя 

да сле да ван ні, зай ма ем ся по шу кам ім-

пар цё раў, ды ле раў і дзе ла вых парт нё-

раў за мя жой. У на шай кам пе тэнцыі 

так са ма ар га ні за цыя і пра вя дзен не су-

стрэч і пе ра га во раў у фар ма це В2В, 

між на род ных фо ру маў, ан лайн-ві дэа-

кан фе рэн цый з удзе лам за меж ных 

экс пер таў і дып ла ма таў па соль стваў 

Бе ла ру сі за мя жой.

Акра мя та го, цэнтр выступае апе ра-

та рам пар та ла Export.by, які з'яў ля ец ца 

асноў ным ін стру мен там дэ ман стра цыі 

экс парт ных маг чы мас цей бе ла рус кіх 

прад пры ем стваў і ім пра ві за ва най віт-

ры най бе ла рус кіх та ва раў, якія мож на 

пры да па мо зе пар та ла ўба чыць у лю-

бой кра і не све ту. Яны са праў ды кан-

ку рэн та здоль ныя па мно гіх па зі цы ях, 

прад пры ем ствам важ на ўмець за явіць 

пра ся бе, у тым лі ку на маш таб ных 

вы стаў ках. На пе ра дзе ўдзел у важ-

ней шым пра ек це, ча ка ем за клю чэн ня 

шмат лі кіх кант рак таў.

Кі тай — дру гая эка но мі ка ў све це, адзін з лі да раў па ім пар це 

та ва раў. Пры чым па трэб насць у за меж най пра дук цыі ў кра і не 

з на сель ніц твам ка ля 1,4 млрд па ста ян на рас це. Усё больш 

па пу ляр ны мі ў Пад ня бес най ста но вяц ца бе ла рус кія та ва ры, асаб лі ва 

мя са-ма лоч ная пра дук цыя. Дзве кра і ны на ла дзі лі стра тэ гіч нае 

парт нёр ства, і ня дзіў на, што Бе ла русь бы ла за про ша на для ўдзе лу 

ў пер шай кі тай скай між на род ной вы стаў цы ім парт ных та ва раў 

і па слуг «Ім парт Экс па», якая прой дзе ў Шан хаі з 5 па 10 ліс та па да. 

Ар га ні за та рам бе ла рус кай экс па зі цыі вы сту пае На цы я наль ны 

цэнтр мар ке тын гу Мі ніс тэр ства за меж ных спраў. Ды рэк тар цэнт ра 

Ва ле рый СА ДО ХА рас ка заў ка рэс пан дэн ту Бел ТА аб удзе ле 

бе ла рус кіх прад пры ем стваў у вы стаў цы і ін шых спа со бах па шы рэн ня 

экс пар ту та ва раў і па слуг у Кі тай.

ВА СІЛЬ КІ Ў ШАН ХАІ
Як па пу ля ры зу юц ца бе ла рус кія брэн ды ў Паднябеснай

Між на род ныя су вя зіМіж на род ныя су вя зі  

ПРЫ МОР СКІ БРЫЗ 
КІ ТАЯ

Гро дзен цы на ладж ва юць ста сун кі 
з пра він цы яй Фуц зянь

Прад стаў ні чая дэ ле га цыя з Кі тая на ве да ла Грод на, 

дзе ад бы ло ся пад пі сан не двух ба ко ва га пра та ко ла 

аб на ме рах па ўста ля ван ні сяб роў скіх ад но сін па-

між Гро дзен шчы най і мар ской пра він цы яй Фуц зянь. 

Гэ та дру гая кі тай ская пра він цыя, з якой у гро дзен цаў 

на ладж ва юц ца су вя зі. Рэ гі ён ужо тры ва ла су пра цоў-

ні чае з пра він цы яй Гань су, у воб лас ці рэа лі зу ец ца 

не каль кі знач ных ін вест пра ек таў. У но вых парт нё раў 

так са ма ня ма ла пла наў у роз ных сфе рах.

Гос ці з Кі тая за ці каў ле ны 

ў ганд лё вых ад но сі нах, а так-

са ма ў гу ма ні тар ных су вя зях. 

Лян Цзянь юн, кі раў нік дэ ле га-

цыі, на чаль нік ад дзе ла пра па-

ган ды парт ко ма КПК пра він-

цыі Фуц зянь, вы ка заў ін та рэс 

да пра дук цыі сель скай гас-

па дар кі, у пры ват нас ці гро-

дзен скай «ма лоч кі», якая ўжо 

сер ты фі ка ва на для па ста вак 

у КНР. У ця пе раш ні час вя-

дзец ца сер ты фі ка цыя мяс ной пра дук цыі рэ гі ё на. Кі раў нік 

дэ ле га цыі за пэў ніў, што по шук ін вес та раў для су мес ных 

пра ек таў, у тым лі ку ў сфе ры энер ге ты кі, бу дзе на ла джа ны. 

Прад стаў ні кі пра він цыі Фуц зянь рас ка за лі, што тут раз ві ты 

элект ро ні ка, ма шы на бу да ван не, лёг кая пра мыс ло васць. 

У ёй зна хо дзіц ца і са мы вя лі кі за вод па вы твор час ці аку-

му ля та раў у све це.

Абод ва ба кі за ці каў ле ны ў раз віц ці су пра цоў ніц тва ту-

рыс тыч най сфе ры. Ім пульс на дасць 30-дзён ны бяз ві за вы 

рэ жым, які ў хут кім ча се пач не дзей ні чаць па між дзвю ма 

кра і на мі. Да та го ж 2018 год аб' яў ле ны ў Кі таі го дам ту рыз-

му Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ад но сі ны па між кра і на мі са дзей-

ні ча юць раз віц цю рэ гі я наль ных су вя зяў у гэ тай сфе ры, 

ад зна чыў стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Краў цоў. Так, у Грод не на ту рыс тыч ных аб' ек тах мож на 

атры маць ін фар ма цыю на кі тай скай мо ве. Гро дзен цы пры-

ма юць удзел у кі тай скіх вы стаў ках.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



 На ша да вед ка:
Пра він цыя Фуц зянь 

зна хо дзіц ца на мар-

скім уз бя рэж жы паўд-

нё ва-ўсход ня га Кі тая. 

Го ры і ўзвыш шы зай-

ма юць ка ля 90 % пло-

шчы. На сель ніц тва 

скла дае ка ля 40 міль ё-

наў ча ла век.

Для гэ тай ка тэ го рыі гра ма дзян ужо 

зда дзе на 240 тыс. квад рат ных мет-

раў жыл ля. Сён ня Мі ніс тэр ства ар-

хі тэк ту ры і бу даў ніц тва пра цуе над 

тым, каб кож ны год на ва сел ле свят-

ка ва лі не менш, чым у дзе ся ці ты-

ся чах но вых ква тэр, зда дзе ных для 

шмат дзет ных сем' яў. Пра маг чы мас-

ці раз віц ця га лі ны пад час прэс-кан-

фе рэн цыі рас ка заў кі раў нік ве дам-

ства Ана толь ЧОР НЫ. Тра ды цый на 

на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та (яго 

бу дуць ад зна чаць у ня дзе лю) бу даў-

ні чая га лі на пад во дзіць пра меж ка-

выя вы ні кі сва ёй пра цы.

Сё ле та бу даў ні чы комп лекс кра і ны вый шаў 

на ста ноў чую ды на мі ку. Бу даў ні ча-ман таж ныя 

ра бо ты вы рас лі да 108 % ад уз роў ню мі ну ла га 

го да і скла лі больш за 5 млрд руб лёў. Уда ло ся 

вый сці на ста ноў чы ўнё сак і ў ВУП — плюс 

0,4 пунк та. За да ча для ве дам ства на год — 

уз вес ці 4 млн квад рат ных мет раў жыл ля, ужо 

па бу да ва на больш за 1,6 млн.

Па сло вах Ана то ля Чор на га, пры рас ла 

га лі на і ў экс пар це. Па не ка то рых па зі цы-

ях — шкло, ке ра міч ная пліт ка — пра да юць 

за мя жу да 90 % пра дук цыі.

«Цэ мен ту мы пра да ём да 50 % пры мак-

сі маль ным экс пар це. У асноў ным ця пер да 

35 % з улі кам та го, што ўнут ра нае бу даў ніц-

тва па ды ма ец ца, аб' ёмы спа жы ван ня па вя-

ліч ва юц ца, та му ска ра ці лі экс парт і больш 

ува гі ўдзя ля ем унут ра на му рын ку», — ска-

заў мі ністр.

Сён ня бу даў ні кі шу ка юць маг чы мас ці вы-

ха ду на но выя рын кі па экс пар це па слуг. 

Асноў ную кан ку рэн цыю скла да юць буй ныя 

між на род ныя кар па ра цыі. Яны ма юць маг-

чы масць укла да ць улас ныя ін вес ты цыі, што 

най больш пры ваб на для па тэн цый ных спа-

жыў цоў.

«Сён ня ў нас ёсць на пра цоў кі па ўлас ных 

ін вес ты цы ях. Мы, ка рыс та ю чы ся 534-м Ука-

зам, ужо рэа лі за ва лі пі лот ны пра ект у Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі. Гэ та бу даў ніц тва шко лы і 

дзі ця чых сад коў. Сён ня шко ла на 1000 мес-

цаў уз ве дзе на ў Ка лу зе. За клю ча ец ца гэ ты 

па ды ход у на ступ ным. Мы крэ ды ту ем ся ў 

Рэс пуб лі цы Бе ла русь па 534-м Ука зе, бу-

ду ем шко лу, по тым яе ацэнь ва ем, рэа лі-

зоў ва ем, раз ліч ва ем ся з Бан кам раз віц ця, 

стра ха вы мі кам па ні я мі. Ас тат нія срод кі — 

гэ та да ход прад пры ем стваў, якія пра цу-

юць на экс пар це. Тым са мым мы змаг лі 

задзейнічаць ка тэ го рыю бу даў ні коў, якія 

не бы лі за гру жа ны ў на шай кра і не, і да лі 

маг чы масць ім атры маць да стой ную за ра-

бот ную пла ту», — рас ка заў мі ністр. Та кім 

па ды хо дам да ра бо ты ўжо за ці ка ві лі ся парт-

нё ры і на Аф ры кан скім кан ты нен це.

Па сло вах мі ніст ра, ды рэк тыў на аб мя-

жоў ваць бу даў ніц тва жыл ля ў ста лі цы не 

бу дуць. Яшчэ мо жа быць уз ве дзе на пры-

клад на 5 млн квад рат ных мет раў. Но выя 

аб' ек ты па бу ду юць у тым лі ку за кошт зно су 

ста ро га жыл ля і ся дзіб ных участ каў.

«Трэ ба быць пад рых та ва ным да та го, што 

ка лісь ці на сту піць мя жа бу даў ніц тва жыл ля 

ўнут ры каль ца. Трэ ба мець маг чы мас ці і жа-

дан не пад рых та вац ца га ра дам-спа да рож ні-

кам. Га ра ды-спа да рож ні кі па він ны атры маць 

не аб ход ную інф ра струк ту ру», — пад крэс ліў 

Ана толь Чор ны.

Мі ніс тэр ства пла нуе ўвес ці сё ле та і но-

выя па тра ба ван ні для ка мер цый ных за бу-

доў шчы каў. Яны бу дуць па він ны зда ваць 

ква тэ ры з пэў ным (хоць бы мі ні маль ным) 

уз роў нем ад дзе лач ных ра бот.

«Мы не го нім ся сён ня за коль кас цю квад-

рат ных мет раў. Нам не па трэб на ста тыс ты-

ка, мы бу дзем бу да ваць коль кі па трэб на, 

але жыл лё па він на быць якас нае, зроб ле-

нае па вод ле па тра ба ван няў на шай эка но-

мі кі», — ска заў Ана толь Чор ны.

З рос там аб' ёмаў бу даў ніц тва, па сло вах 

мі ніст ра, ад чу ва ец ца і не да хоп вы со ка ква-

лі фі ка ва ных кад раў. Вы ра шаць праб ле му 

пла ну юць за кошт на ву чан ня но вых спе цы-

я ліс таў і пры цяг нен ня ра бо чых, якія ў по шу-

ках «доў га га руб ля» з'яз джа юць за мя жу.

Ма рыя ДА ДА ЛКА
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