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Мы рады прадставіць вам новы выпуск Беларускага
знешнепалітычнага індэксу, які ацэньвае падзеі
верасня—кастрычніка па пяці напрамках знешняй
палітыкі Беларусі.
Праведзены намі аналіз дазваляе зрабіць агульную
выснову пра тое, што ва ўмовах ізаляцыі з боку
Захаду Беларусь працягвае дрэйфаваць у бок Расіі і
ісці на ўсё большыя саступкі Маскве, уключаючыся ў
ініцыяваныя ёю інтэграцыйныя праекты. Адносіны з
Еўрапейскім саюзам амаль не зведалі зменаў і
застаюцца на гэткім жа нізкім узроўні, як і раней. Афіцыйны Мінск робіць
выгляд, што ЕС для яго не мае вялікага значэння. Пра гэта ж кажуць і вынікі
саміту Усходняга Партнёрства, дзе Беларусь была прадстаўлена толькі на
ўзроўні амбасадара.
Ва ўмовах адсутнасці заходняга вектару і ціску з боку Расіі трохі палепшыліся
адносіны з Украінай. Ранейшыя канфлікты былі загладжаны, і з’явілася
надзея на вырашэнне такіх застарэлых праблем, як Дагавор аб мяжы і
пытанне дзяржаўнага доўгу. На астатніх знешнепалітычных напрамках
пакуль назіраецца зацішша.
Мы зычым вам цікавага чытання і, як заўсёды, чакаем ад вас каментароў і
меркаванняў.
Дзяніс Мельянцоў
Рэдактар Беларускага знешнепалітычнага індэкса

Аўтары:

Яўген Прэйгерман, Андрэй Скрыба, Сяргей Богдан, Алег Багуцкі

Рэдактар:

Дзяніс Мельянцоў
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Індэксы развіцця адносін
Краіны, якія
развіваюцца:
+8 (+11/-3)

ЕС: -2 (+9/-11)

Краіны, якія
развіваюцца: +10 (+10/0)

ЕС: -1 (+5/-6)

Украіна: 8 (+10/-2)

Украіна: 0 (+8/-8)

Расія: +20 (+22/-2)

Кітай: +3 (+3/0)

Расія: +29 (+44/-15)

Кітай:+4 (+4/0)

Еўрапейскі вектар па-ранейшаму захоўвае адмоўнае значэнне, хаця асноўны пік
антызаходняй рыторыкі ўжо пройдзены. Ва ўмовах ізаляцыі з боку Захаду усходні
знешнепалітычны кірунак паступова падаўжаецца. Адносіны з Украінай, нарэшце, зрушыліся з
нулявога значэння і за справаздачны перыяд паказалі добрую дынаміку.
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Развіццё адносін Беларусі
з Еўрапейскім Саюзам
Выніковы індэкс: -1
Сума пазітыўных балаў: 5
Сума негатыўных балаў: -6

5
-6

Апісанне зыходнага стану адносін
Перыяд, які папярэднічаў 1 верасня 2011 года, характарызаваўся для адносін Беларусі і
Еўрапейскага саюза дзвюма супярэчлівымі тэндэнцыямі. З аднаго боку, захоўвалася вострая і
нават варожая рыторыка з абодвух бакоў. Яна «падсілкоўвалася» пратэстнымі акцыямі, што
прайшлі ў Беларусі ў межах кампаній «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» і «Стоп бензін!», і
жорсткай рэакцыяй беларускіх уладаў на гэтыя акцыі. Да гэтай тэндэнцыі можна аднесці і
«справу Бяляцкага», якая ўзнікла ў выніку палітычна матываванага, як палічылі ў ЕС,
злоўжывання беларускім бокам механізмамі прававой узаемадапамогі з краінамі Еўрасаюза.
Кульмінацыяй гэтай тэндэнцыі стала чарговае колькаснае і якаснае пашырэнне санкцый ЕС.
З іншага боку, лета-2011 было адзначана спробамі знайсці выйсце з жорсткай фазы
канфлікту, распачатымі абодвума бакамі. Пры гэтым асаблівая актыўнасць, накіраваная на
нармалізацыю адносін, была праяўлена афіцыйным Мінскам. Так, былі спыненыя
крымінальныя справы ў дачыненні да некаторых апазіцыйных палітыкаў, памілаваныя
большасць асуджаных за Плошчу, спыненыя судовыя разбіральніцтвы супраць газет «Наша
Ніва» і «Народная воля». Больш за тое, А. Лукашэнка заявіў аб магчымасці поўнага
вырашэння праблемы палітвязняў, а таксама агучыў запрашэнне на адрас ЕС прыняць удзел
у агульнанацыянальным круглым стале ў Беларусі. Як пазней стала вядома, гэтыя заявы былі
зробленыя як выкананне сакрэтных дамоўленасцяў беларускага прэзідэнта з міністрам
замежных спраў Балгарыі М. Младэнавым, які «ў закрытым рэжыме» наведаў Мінск.

Апісанне найбольш важных падзей за перыяд
Перыяд з 1 верасня па 31 кастрычніка ў адносінах да Беларусі і ЕС не адрозніваўся вялікай
падзейнай насычанасцю. Самай істотнай падзеяй, безумоўна, стаў саміт Усходняга
партнёрства ў Варшаве. Для Беларусі ён быў адзначаны шэрагам дыпламатычных скандалаў.
Пачатак ім быў пакладзены арганізатарамі саміту, якія ў якасці кіраўніка афіцыйнай
беларускай дэлегацыі запрасілі міністра замежных спраў С. Мартынава, а не А. Лукашэнку
(паколькі апошні знаходзіцца ў спісе асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю ЕС).
Рэакцыяй афіцыйнага Мінска на такія «дыскрымінацыйныя меры» стала паніжэнне ўзроўню
ўдзелу ў саміце: кіраўніком дэлегацыі быў прызначаны Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол
Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча В. Гайсёнак. Арганізатары, у сваю чаргу, палічылі
такі ўзровень недастатковым і абмежавалі ўдзел беларускай дэлегацыі ў мерапрыемствах
саміту. У выніку прадстаўнікі афіцыйнага Мінска пакінулі саміт да яго фармальнага
завяршэння і ўстрымаліся ад падпісання выніковых дакументаў.
Нягледзячы на досыць вялікі медыйны рэзананс ад скандальнага ўдзелу/няўдзелу Беларусі ў
варшаўскім саміце, па сутнасці, для сучаснасці і будучыні беларуска-еўрапейскіх адносін
гэтыя падзеі не маюць асаблівага значэння. Нават калі б у Варшаву паехаў запрошаны міністр
Мартынаў, з боку ЕС было б агучана ўсё тое ж мінімальна неабходнае патрабаванне вяртання
ў афіцыйную дыялогавую прастору — вызваленне і рэабілітацыя палітвязняў. Без выканання
гэтага патрабавання з іміджавых меркаванняў ЕС нават пры жаданні не можа дазволіць сабе
публічны дыялог з А. Лукашэнкам. А ў выпадку яго выканання падзеі саміту будуць
успрымацца як пройдзены этап.
Акрамя афіцыйнай дэлегацыі, Беларусь у Варшаве прадстаўляла і дэлегацыя ад апазіцыйных
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сіл. Па сваім статусе яна не магла ўдзельнічаць у фармальных мерапрыемствах саміту, аднак
правяла сустрэчы адразу з некалькімі высокапастаўленымі палітыкамі, якія прадстаўляюць
дзяржавы і інстытуты ЕС. Пасля адной з такіх сустрэч прэм’ер-міністр Польшчы Дональд Туск
зрабіў заяву аб тым, што Еўрасаюз гатовы даць Беларусі 9 млрд. даляраў ЗША для
правядзення рэформаў пры выкананні некалькіх умоў: вызваленне і рэабілітацыя
палітвязняў, дыялог з апазіцыяй і свабодныя выбары. Аднак, мяркуючы па заявах таго ж Д.
Туска і міністра замежных спраў Р. Сікорскага на тыдзень пазней, толькі першае з гэтых
патрабаванняў з’яўляецца бескампрамісным. А гэта значыць, што ЕС зноў гатовы разглядаць
магчымасць «перакупіць» А. Лукашэнка. Хоць прырода і механізмы выдзялення агучаных 9
млрд. застаюцца пад пытаннем.
Гаворачы аб саміце, таксама неабходна адзначыць, што арганізатарам не ўдалося ўключыць
пункт па Беларусі ў выніковую Дэкларацыю саміту. Гэтаму запрацівіліся ўсходнееўрапейскія
краіны-партнёры. У выніку, дэлегатам ад Еўрасаюзу давялося прыняць асобную заяву з
асуджэннем сітуацыі ў Беларусі. Гэта акалічнасць сведчыць як аб прафесіяналізме беларускіх
дыпламатаў, так (у першую чаргу) і аб боязі іншых краін-партнёраў ЕС у будучыні апынуцца
«ў скуры Беларусі». Такога роду кансалідацыя ўсходнееўрапейскай «шасцёркі» становіцца
важным структурным фактарам, які абмяжоўвае магчымасці ЕС у межах Усходняга
партнёрства.
На працягу прааналізаванага перыяду адбылося яшчэ некалькі характэрных падзей.
Працягваючы выкананне сакрэтных дамоўленасцяў паміж А. Лукашэнкам і М. Младэнавым,
беларускі бок вызваліў практычна ўсіх асуджаных за падзеі 19 снежня, акрамя ключавых
фігур Плошчы А. Саннікава і М. Статкевіча. Аднак знешнепалітычны эфект ад гэтых крокаў
нівеліраваў працяг «справы Бяляцкага» і заканадаўчыя ініцыятывы беларускіх уладаў,
накіраваныя на далейшую «вакцынацыю» палітычнага поля Беларусі (змены ў заканадаўстве
аб палітычных партыях, НДА, масавых акцыях і органах бяспекі). Таму цалкам лагічным
наступствам стала новая рэзалюцыя Еўрапарламенту, якая асуджае пагаршэнне сітуацыі з
правамі чалавека і заклікае вызваліць А. Бяляцкага, а таксама чарговае пашырэнне Саветам
ЕС персанальных санкцый (10 кастрычніка былі дададзеныя 16 новых прозвішчаў).
Перыяд маніторынгу таксама быў адзначаны мноствам негатыўных афіцыйных заяў і
матэрыялаў у дзяржаўных СМІ Беларусі. Асаблівую ўвагу звярнуў на сябе чарговы медыйны
міні-канфлікт з Польшчай і выказаныя А. Лукашэнкам абвінавачванні на адрас польскага
кіраўніцтва, якія здзівілі нават тых, хто прывык да рытарычнай творчасці беларускага
прэзідэнта.
У той жа час разгледжаны перыяд быў адзначаны шэрагам падзей, якія сведчаць аб працягу
ў асобных сферах супрацоўніцтва Беларусі з інстытутамі і дзяржавамі ЕС на ўзроўні
міністэрстваў і ведамстваў. Да такіх падзей можна аднесці беларуска-латвійскія і беларускаэстонскія консульскія кансультацыі, правядзенне Дзён культуры Беларусі ў Літве, візіт
чыноўнікаў Еўракамісіі ў межах Першага эканамічнага і фінансавага тэхнічнага дыялогу.
Таксама звяртае на сябе ўвагу ўдзел прадстаўнікоў Беларусі ў інаўгурацыйнай сустрэчы
Канферэнцыі рэгіянальных і мясцовых уладаў Усходняга партнёрства (CORLEAP) і далучэнне
першага беларускага горада — Полацка — да ініцыятывы ЕС Кавенант (Пакт) мэраў.

Асноўныя тэндэнцыі
Уяўляецца, што ў самым агульным выглядзе ключавое значэнне па-ранейшаму гралі
адзначаныя намі ў папярэдніх выпусках Індэксу дзве базавыя тэндэнцыі: захаванне
канфлікту і паралельны працяг пошуку выхаду з яго. Паказчыкамі гэтага з'яўляюцца, з
аднаго боку, пашырэнне санкцый і жорсткая публічная рыторыка, а з іншага боку,
вызваленне палітвязняў і новыя прапановы з боку ЕС.
Аднак ужо ў кастрычніку, на нашу думку, усё больш выразна стаў выяўляцца новы, трохі
перайначаны, комплекс тэндэнцый:
1) Канцэнтрацыя ўладаў Беларусі на адносінах з Расіяй з надзеяй атрымаць у кароткаі сярэднетэрміновай перспектыве (на хвалі надыходзячага ў Расіі новага электаральнага
цыклу і чарговай актывізацыі дыскусій аб інтэграцыі на постсавецкай прасторы) розныя
матэрыяльныя бонусы. На фоне гэтых чаканняў адносіны з ЕС натуральным чынам сыходзяць
на другі план. Тым больш што беларускі ўрад мае вялікую патрэбу ў хуткіх «жывых» грошах,
чакаць якіх ад ЕС да канца года не прыходзіцца пры любым раскладзе (у тым ліку і па лініі
МВФ, дзе галасы краін ЕС маюць істотную вагу).
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2) Узмацненне стратэгічнай нявызначанасці адносна будучыні ўнутры- і
знешнепалітычнага курсу Беларусі. Гэтая тэндэнцыя тлумачыцца наступнымі фактарамі:
непрадказальнасцю развіцця ўнутрыпалітычнай абстаноўкі ў краіне на фоне пагаршэння
сацыяльна-эканамічнага становішча; нарастаючай стомленасцю краін і інстытутаў ЕС ад
«беларускага пытання» пры адсутнасці агульнаеўрапейскай стратэгіі ў дачыненні да
Беларусі; няўпэўненасцю ў будучыні новай хвалі інтэграцыі з Расіяй. У выніку кіраўніцтва
Беларусі не ведае, у якіх умовах апынецца ўжо ў самы бліжэйшы час, і таму не можа
дакладна сфармуляваць мэты і задачы ў адносінах з ЕС нават у кароткатэрміновай
перспектыве.
3) Імкненне захаваць даступную дыялогавую пляцоўку з Еўрасаюзам, якая зноў
спатрэбіцца, калі выясняцца перспектывы атрымання жаданых бонусаў ад Расіі. Менавіта
таму, нягледзячы на шматлікую крытыку Усходняга партнёрства з боку афіцыйнага Мінску, аб
выхадзе з ініцыятывы гаворкі не ідзе.

Прагноз на бліжэйшы перыяд
Як ужо было адзначана, беларускія ўлады дзейнічаюць ва ўмовах усё большай няпэўнасці.
Таму шматлікія унутры- і знешнепалітычныя іх дзеянні адрозніваюцца непаслядоўнасцю,
абрывістасцю і нават абсурднасцю. Уяўляецца, што ў бліжэйшыя месяцы афіцыйны Мінск
можа разлічваць на некаторыя поспехі на «ўсходнім фронце», дзякуючы якім у
кароткатэрміновай перспектыве атрымаецца трохі знізіць узровень нявызначанасці. Аднак
новая хваля інтэграцыйных дыскусій з Расіяй наўрад ці дапаможа ўладам адрадзіць
«беларускую сацыяльна-эканамічную мадэль», якая канвульсуе. А значыць, усё больш
актуальнай будзе дылема выбару паміж неабходнасцю недапушчэння (сілавымі
метадамі) праяваў масавага пратэсту ў краіне і неабходнасцю вяртання ў
дыялогавую прастору з ЕС. Хутчэй за ўсё, менавіта першая задача будзе з'яўляцца
«базісам», а другая толькі «надбудовай».
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Развіццё адносін Беларусі
з Расіяй

44

Выніковы індэкс: +29
Сума пазітыўных балаў: +44
Сума негатыўных балаў: -15

-15

Апісанне зыходнага стану адносін
Адносіны паміж Расіяй і Беларуссю на пачатак разгляданага перыяду праходзілі пад знакам
інтэграцыі ў межах Мытнага саюза і АЭП. Істотны ўплыў на палітыку беларускага боку аказаў
фінансава-эканамічны крызіс, які ахапіў краіну, і фактычна поўная адсутнасць якой-небудзь
знешнепалітычнай альтэрнатывы.
У разгледжаны перыяд Беларусь увайшла з чаканнем чарговага траншу крэдыту ад ЕўрАзЭС, у
стане перамоваў з Расіяй аб прыватызацыі шэрагу буйных прадпрыемстваў (перш за ўсё,
«Белтрансгазу»), у стане падрыхтоўкі да ўвядзення АЭП і ў чаканні рашэння аб кандыдатуры
на пасаду прэзідэнта РФ.
Залежнасць Беларусі ад Расіі захавалася, расійскае кіраўніцтва досыць мякка, але настойліва
«праціскае» свае інтарэсы ў Беларусі і дэманструе поўную гатоўнасць дамагчыся іх
ажыццяўлення. Беларускі бок, фактычна пазбаўлены магчымасці лавіраваць, вымушаны крок
па кроку здаваць свае пазіцыі і не мае магчымасці нават арганізаваць інфармацыйнае
процідзеянне.
Напярэдадні парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў у Расіі афіцыйны Мінск зрабіў нясмелую
спробу падключыцца да выбарчага працэсу. Аднак у адрозненні ад ранейшых амбіцый
беларускага лідэра, гаворка ідзе ўжо не аб канкурэнцыі, а аб жаданні пераканаць будучага
расійскага прэзідэнта ў сваёй патрэбнасці і карыснасці, у станоўчай ролі, якую можа адыграць
лаяльная Беларусь у пераканаўчай перамозе прапуцінскіх сіл на парламенцкіх выбарах і
самога В. Пуціна — на прэзідэнцкіх.
Па сутнасці, знешняя палітыка Беларусі ў верасні—кастрычніку 2011 зводзілася да расійскага
(у шырокім сэнсе гэтага слова, уключаючы ініцыяваныя Расіяй інтэграцыйныя ўтварэнні)
вектару.

Апісанне найбольш важных падзей за перыяд
У перыяд з 1 верасня па 31 кастрычніка 2011 г. галоўным зместам беларуска-расійскіх адносін
сталі падрыхтоўка да ўвядзення ў дзеянне з 1 студзеня 2012 г. Адзінай эканамічнай прасторы
(АЭП) і спробы беларускага боку атрымаць максімальную выгаду ад удзелу ў дадзеным
інтэграцыйным утварэнні. Аднак прастора для манеўру для афіцыйнага Мінска ў дадзены
момант значна абмежавана. Адным з нешматлікіх козыраў застаецца жаданне Масквы завабіць
у АЭП Украіну, для чаго трэба прадэманстраваць Кіеву значныя перавагі ад удзелу ў гэтым
праекце. Гэта дазваляе беларускаму кіраўніцтву рабіць спробы «выгандляваць» для сябе
асаблівыя ўмовы, якія дазваляюць у максімальнай ступені захаваць асаблівасці сацыяльнаэканамічнай палітыкі ў краіне. Так, Мінск разлічвае на значную інтэграцыйную зніжку на
прыродны газ, падкрэсліваючы, што яна будзе мець сэнс толькі тады, калі кошт на гэты рэсурс
значна знізіцца ў параўнанні з цяперашнім. Беларускія ўлады таксама звярнуліся з афіцыйнай
просьбай не ўключаць піва ў лік алкагольных напояў і захаваць абавязковы продаж часткі
валютнай выручкі. Акрамя таго, працягваецца тактыка зацягвання працэсу перамоваў па
прыватызацыі шэрагу ключавых беларускіх прадпрыемстваў, робяцца спробы сфармаваць
кола патэнцыйных канкурэнтаў, каб дамагчыся ад Расіі максімальных саступак (пастаянная
рыторыка аб кітайскіх крэдытах, прапанова Казахстану выкупіць дзяржаўную долю ў МТС,
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крытыка на адрас расійскіх інвестараў з нагоды праекта «Мінск-Сіці», зацягванне
перамоваў аб прыватызацыі МАЗа і інш.) У палітычным плане Беларусь актывізавалася на
постсавецкай прасторы, імкнучыся перабольшыць перад Масквой уласную значнасць у
гэтым рэгіёне.
У інфармацыйнай прасторы адсутнічаюць выпады супраць расійскага кіраўніцтва і яго
палітыкі. Больш за тое, афіцыйныя асобы, у тым ліку і Кіраўнік дзяржавы, не перастаюць
падкрэсліваць значнасць і карыснасць для Беларусі расійскіх інтэграцыйных ініцыятыў,
адзначаюць стратэгічны характар адносін паміж дзвюма дзяржавамі.
Разам з тым афіцыйны Мінск робіць слабыя спробы прадставіць сябе ключавым гульцом на
постсавецкай прасторы, сфармаваць і распаўсюдзіць пазітыўны вобраз беларускай мадэлі
развіцця. Шмат у чым гэта абумоўлена не толькі знешнімі, але і ўнутрыпалітычнымі
акалічнасцямі. Нягледзячы на прарасійскі афіцыёз, у верасні—кастрычніку ў дзяржаўных
СМІ неаднаразова публікаваліся сюжэты пра засілле расійскіх алігархаў і аб агульнай
дэградацыі Расіі. Асаблівы акцэнт быў зроблены на трагічнай гібелі каманды яраслаўскага
«Лакаматыва». Беларускія ўлады паспрабавалі выціснуць максімум з гэтай падзеі і зладзілі
своеасаблівае шоў, закліканае паказаць, з аднаго боку, значна больш (у параўнанні з
расійскімі ўладамі) чалавечае стаўленне да расійцаў з боку беларускага лідэра, а з другога
— зрабіць акцэнт на тэхнічным заняпадзе Расіі. Натуральна, што да гэтага стану некалі
вялікую краіну прывёў дзікі капіталізм. Абыякавае стаўленне расійскіх СМІ да зладжанай у
Беларусі піяр-кампаніі выклікала шквал абурэння ў беларускім істэблішмэнце.
Значнай падзеяй беларускай прысутнасці ў расійскай інфармацыйнай прасторы ў
разгляданы перыяд варта лічыць традыцыйную прэс-канферэнцыю, дадзеную А.
Лукашэнкам прадстаўнікам расійскіх рэгіянальных СМІ. Не забываючы рабіць рэверансы ў
бок тандэму і яго палітыкі, беларускі лідэр паспрабаваў намаляваць максімальна светлую
карціну квітнеючай Беларусі, не закранутай капіталізмам і алігархамі.
Аднак па ўсіх значных для Масквы пытаннях Беларусь дэманструе незвычайную
памяркоўнасць. Нават непрымірымыя праціўнікі беларускага прэзідэнта з ліку расійскіх
аналітыкаў вымушаныя прызнаць, што пасля знакамітай сустрэчы А. Лукашэнкі і Д.
Мядзведзева 9 снежня 2010 года Беларусь ні разу не паквапілася на расійскія інтарэсы і
скрупулёзна выконвае ўсе ўзятыя на сябе абавязацельствы. У інфармацыйнай палітыцы
варта адзначыць апублікаваны ў «Известиях» артыкул Лукашэнкі «О судьбах нашей
интеграции», у якой беларускі лідэр вымушаны быў цалкам падтрымаць Пуціна і,
нягледзячы на некаторыя агаворкі, фактычна прызнаць яго «галоўным інтэгратарам» на
постсавецкай прасторы. Паблажліва-прыніжальная рэмарка У. Пуціна пасля гэтага з
абяцаннем зніжкі на газ прадэманстравала поўную залежнасць Мінска ад палітыкі Крамля.
Важнейшай рысай разгляданага перыяду варта лічыць тое, што Беларусь вымушана
паступова адыходзіць ад тактыкі зацягвання перамоваў да канкрэтных дзеянняў у інтарэсах
Расіі і расійскага капіталу. Акрамя прыняцця шэрагу рашэнняў, звязаных з далейшым
фармаваннем АЭП, адбыліся зрухі і ў дачыненні да традыцыйных «прынадных кавалкаў»
дзяржаўнай уласнасці. Так, 25 кастрычніка беларускія ўлады накіравалі расійскім кампаніям
прапанову па продажы ім «Нафтана». 19 кастрычніка старшыня Дзяржкаммаёмасці Г.
Кузняцоў заявіў, што ў лістападзе ў рэспубліканскі бюджэт будуць пералічаны сродкі,
выручаныя за продаж пакінутых у руках дзяржавы акцый «Белтрансгазу». Відаць, гэтую
здзелку можна лічыць завершанай. Пра гэта сведчыць візіт старшыні праўлення ААТ
«Газпром» А. Мілера ў Мінск 22—23 верасня і яго сустрэчы з Лукашэнкам і Мясніковічам,
шэраг станоўчых выказванняў вышэйшых афіцыйных асоб Беларусі аб «Газпроме» і
перспектывах супрацоўніцтва з ім, актыўны перамоўны працэс у Маскве, які пазітыўна
асвятляецца беларускімі СМІ. Акрамя таго, 11 кастрычніка было падпісана кантрактнае
пагадненне паміж Расіяй і Беларуссю па будаўніцтве беларускай АЭС.

Асноўныя тэндэнцыі
Усе гэтыя падзеі дазваляюць вылучыць наступныя тэндэнцыі:
1. Паглыбленне палітычнай і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расіі,
адсутнасць альтэрнатыўных знешнепалітычных вектараў.
2. Зніжэнне эфектыўнасці тактыкі зацягвання і паступовае прыняцце беларускім
бокам расійскіх умоў.
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3. Спроба афіцыйнага Мінска «інтэгравацца» ў новую палітычную рэальнасць у
Расіі, перш за ўсё ў выбарчую кампанію, даказаць расійскаму істэблішмэнту сваю
патрэбнасць і карыснасць.

Прагноз на бліжэйшы перыяд
Развіццё падзей будзе шмат у чым залежаць ад апетыту расійскіх уладаў і дзелавых колаў у
адносінах да Беларусі. Высокая залежнасць Мінска ад Масквы захаваецца і
ўзмацніцца. Да пачатку фарміравання АЭП, відаць, адбудзецца шэраг гучных здзелак
па прыватызацыі некаторых беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам.
Беларусь і далей будзе прыстасоўваць сваю заканадаўчую базу пад патрабаванні АЭП, што
аслабіць сацыяльна-эканамічны падмурак улады.
Са свайго боку, ва ўмовах парламенцкіх і надыходзячых прэзідэнцкіх выбараў, а таксама
ўступлення ў сілу АЭП, Расія не будзе аказваць жорсткага ціску на саюзніка. Больш за
тое, Беларусь будзе выкарыстана як прыклад выгод, якія нясе інтэграцыя па расійскім
сцэнары. У сувязі з гэтым Масква будзе пазбягаць адкрытай канфрантацыі з Мінскам і здыме з
парадку дня найбольш вострыя для яго пытанні. Расія ўстрымаецца ад прамых выпадаў на
адрас беларускага прэзідэнта, таксама як і ад жорсткай крытыкі беларускай мадэлі развіцця.
Сам А. Лукашэнка прыкладзе ўсе намаганні для ўмацавання свайго становішча ў
інтэграцыйных утварэннях на постсавецкай прасторы, у якіх ён бачыць, мабыць, апошні
рэальны для яго больш-менш эфектыўны рычаг ціску на расійскае кіраўніцтва.
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Апісанне зыходнага стану адносін
Асноўным прыярытэтам беларуска-кітайскіх адносін з пачатку 90-х гадоў XX стагоддзя
з’яўляецца эканамічнае супрацоўніцтва. Пазіцыі кіраўніцтваў дзвюх дзяржаў супадаюць па
большасці актуальных пытанняў сусветнай палітыкі, што ў сукупнасці з адсутнасцю ўзаемных
прэтэнзій забяспечыла неабходную стабільнасць двухбаковых адносін і спрыяла развіццю
гандлю і прыцягненню кітайскіх інвестыцый у беларускую эканоміку.
Асноўным доказам паспяховага эканамічнага супрацоўніцтва з’яўляецца істотны рост
тавараабароту Беларусі і Кітая. Адначасова ў апошнія гады актыўна ствараліся сумесныя
беларуска-кітайскія прадпрыемствы ў абедзвюх краінах, кітайскім інвестарам ствараюцца
спрыяльныя ўмовы для рэалізацыі ў Беларусі шэрагу будаўнічых, прамысловых і энэргетычных
праектаў.
На працягу крызісных з’яў у беларускай эканоміцы ў 2009—2010 гг. выключную значнасць для
падтрымання тэмпаў росту і выканання сацыяльных абавязацельстваў з боку дзяржавы маюць
выдзеленыя кітайскім бокам крэдыты.
Тым не менш, нягледзячы на ўзяты ў канцы 2010 г. высокі тэмп двухбаковага супрацоўніцтва,
першая палова 2011 г. не вызначылася падвышанай актыўнасцю ў беларуска-кітайскіх
адносінах.

Апісанне найбольш важных падзей за перыяд
У верасні—кастрычніку 2011 г. працягваецца тэндэнцыя арыентацыі беларуска-кітайскіх
адносін на іх эканамічны складнік у форме рэалізацыі сумесных інвестыцыйных праектаў з
кітайскім фінансаваннем. Так, у сярэдзіне верасня кітайскі ўрад прыняў рашэнне аб
выдзяленні Беларусі льготнага крэдыту ў памеры 1 млрд. даляраў для рэалізацыі сумесных
узгодненых праектаў, а таксама 70 млн. юаняў у якасці бязвыплатнага гранта. Пра гэта было
абвешчана падчас візіту ў Беларусь парламенцкай дэлегацыі на чале з старшынём
Пастаяннага камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў У Банга, а таксама на
сустрэчы з беларускімі парламентарыямі. На сустрэчы таксама быў падпісаны мемарандум аб
супрацоўніцтве паміж парламентамі Кітая і Беларусі і рамачнае пагадненне аб Кітайскабеларускім індустрыяльным парку.
На сустрэчы з беларускім прэм`ерам на адрас У Банга прагучалі словы падзякі «за крэдытную
падтрымку для рэалізацыі сумесных узаемавыгадных беларуска-кітайскіх ініцыятываў» і было
адзначана, што адносіны Беларусі і Кітая «ўступілі ў рэчышча дынамічнага руху і росту».
Таксама адбылася сустрэча У Банга з прэзідэнтам Беларусі, на якой апошні выказаў
удзячнасць кітайскаму боку за спрыянне ў выпрацоўцы рашэнняў па стабілізацыі
макраэканамічнай сітуацыі ў краіне.
Аднавіліся двухбаковыя перамовы аб стварэнні на тэрыторыі Беларусі зборачнай вытворчасці
кітайскіх аўтамабіляў. Так, у такіх перамовах удзельнічалі прадстаўнікі кітайскай кампаніі
Geely, якая раней набыла пакет акцый шведскага вытворцы Volvo і зараз мае намер актыўна
працаваць на еўрапейскім рынку. Таксама можна згадаць бізнэс-план кітайскай кампаніі Chery,
які прадугледжвае прыцягненне 102 млн. даляраў з мэтай арганізацыі прамысловай
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вытворчасці 50 тыс. аўтамабіляў. На дадзены момант кітайскія інвестары праект замарозілі,
але афіцыйна ад яго не адмовіліся.
Працягвае развівацца двухбаковае супрацоўніцтва ў банкаўскім сектары. Так, у верасні
«Беларусбанк» паспяхова правёў першую знешнегандлёвую аперацыю ў кітайскіх юанях па
атрыманні беларускім кліентам выручкі за тавары, пастаўленыя кітайскаму партнёру.
Дынамічна развіваецца беларуска-кітайскае энэргетычнае супрацоўніцтва. У кастрычніку ў
Міністэрстве энэргетыкі Беларусі заявілі, што Беларусь прапануе кітайскаму боку на
конкурснай аснове прыняць удзел у рэалізацыі энэргетычных праектаў на суму 2,5 млрд.
даляраў.
Супрацоўніцтва з кітайскімі кампаніямі плануецца на ўмовах прамых інвестыцый у межах
будаўніцтва гідраэлектрастанцый, якія прадугледжана ўвесці ў 2016 годзе. Плануецца
супрацоўніцтва і ў будаўніцтве ліній электраперадачы для выдачы магутнасці ад АЭС. Акрамя
таго, кітайскія кампаніі будуць запрошаныя да ўдзелу ў будаўніцтве падстанцый па меры
падрыхтоўкі конкурснай дакументацыі і абвяшчэння конкурсаў па рэалізацыі гэтых
інвестыцыйных праектаў як у Мінску, так і ў іншых гарадах рэспублікі (да 20 аб'ектаў).
Ва ўмовах ізаляцыі з боку Еўрапейскага саюза ды на фоне рэвалюцый у краінах Паўночнай
Афрыкі і нестабільнай палітычнай абстаноўкі на Блізкім Усходзе Беларусь стала
дэманстраваць зацікаўленасць у больш цеснай кааперацыі з Шанхайскай арганізацыяй
супрацоўніцтва (ШАС), у якой галоўную ролю адыгрывае менавіта Кітай. У верасні гэта
адзначыў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у КНР падчас сустрэчы з
генеральным сакратаром ШАС, а ў канцы кастрычніка падчас візіту ў Таджыкістан прэзідэнт
Беларусі заявіў пра зацікаўленасць у пашырэнні ўзаемадзеяння з гэтай арганізацыяй.
Эканамічнае супрацоўніцтва дзвюх краін характарызуюцца дынамічным ростам
тавараабароту. У студзені—жніўні 2011 г. аб'ём экспарту ў Кітай склаў 356,3 млн. даляраў
(рост на 28,2%), імпарту з КНР — 1162,8 млн. даляраў (на 47,2% больш). Чакаецца, што па
выніках 2011 ён упершыню ў гісторыі двухбаковых адносін можа перавысіць 3 млрд. даляраў.
Аднак такія высокія паказчыкі апошніх гадоў былі дасягнуты шмат у чым дзякуючы пачатку
выканання вялікай колькасці сумесных праектаў з прыцягненнем кітайскіх інвестыцый і
крэдытаў, выдзеленых на куплю кітайскіх тавараў, матэрыялаў і абсталявання.

Асноўныя тэндэнцыі
Увосень 2011 г. захоўваецца тэндэнцыя неабходнасці тэрміновага прыцягнення знешняга
фінансавання. У сувязі з гэтым беларуска-кітайскае супрацоўніцтва працягнулася па
схеме вылучэння звязаных крэдытаў і інвеставання ў сумесныя прадпрыемствы
кітайскім бокам. Значнасць гэтых інвестыцый і крэдытаў у стабілізацыі макраэканамічнай
сітуацыі была адзначана прэзідэнтам Беларусі.
На палітычным узроўні працягваецца тэндэнцыя адсутнасці ўзаемных прэтэнзій на
вышэйшым і высокім узроўнях. Краіны праводзяць палітыку неўмяшання ў існыя
палітычныя сістэмы адна адной, рэгулярна выказваюць падтрымку на міжнароднай арэне.
Пазіцыі Беларусі і Кітая супадаюць па большасці актуальных пытанняў міжнародных адносін.
Працягнуліся рэгулярныя кантакты на высокім узроўні ў форме ўзаемных візітаў парламенцкіх
дэлегацый і дзелавых колаў.

Прагноз на бліжэйшы перыяд
У кароткатэрміновай перспектыве (1—1,5 месяца) можна чакаць запуск новых сумесных
эканамічных праектаў (асабліва ў сферы энэргетыкі), вельмі верагодны працяг абмену
візітамі на высокім узроўні. У сярэднетэрміновай перспектыве (3—4 месяцы), пры ўмове, што
эканамічная сітуацыя ў краіне застанецца напружанай, трэба чакаць аднаўлення перамоў
па продажы кітайскім інвестарам шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Верагодна,
гаворка можа пайсці аб залогу часткі акцый «Беларуськалія» па схеме, адпрацаванай ў 2011
г. з Індыяй. Перадумоў для актывізацыі палітычнага дыялогу на вышэйшым узроўні да канца
года не прадбачыцца.
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Развіццё адносін Беларусі
з «краінамі, якія развіваюцца»
(краіны Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі)
Выніковы індэкс: +10
Сума пазітыўных балаў: 10
Сума негатыўных балаў: 0
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Апісанне зыходнага стану адносін
У гэтым годзе адносіны з краінамі трэцяга свету не адрозніваліся плённасцю нават на фоне
ранейшай, не асабліва паспяховай гісторыі гэтага напрамку знешніх зносін. У шэрагу
выпадкаў яны сутыкнуліся з відавочнымі цалкам новымі цяжкасцямі. У прыватнасці гэта
датычыцца Ірана, дзе фактычна былі згорнутыя самыя маштабныя і прэстыжныя праекты
(аўтамабілебудаванне і нафтаздабыча) і арабскага свету (Сірыі, Лівіі), дзе адносіны апынуліся
практычна зведзенымі на нуль у сувязі з рэвалюцыйнымі падзеямі. Зрэшты, некаторыя
поспехі былі дасягнуты ва ўстойлівым ўмацаванні адносін з Інданэзіяй.
Агульнай тэндэнцыяй застаюцца нястомныя спробы беларускай дзяржавы знайсці новыя
рынкі і новых партнёраў. Пошук новых рынкаў абумоўлены не толькі фінансавымі праблемамі
ўрада, у прыватнасці звязанымі з адмоўным сальда знешняга гандлю, але і слабай
дыверсіфікацыяй беларускага экспарту.
Ёсць падставы разглядаць адносіны з краінамі, якія развіваюцца, у іх сукупнасці. Гэта звязана
са спецыфікай адносін — у выпадку большасці краін яны маладыверсіфікаваныя і грунтуюцца
на нешматлікіх кантактах адносна высокага ўзроўню. Выключэннем з’яўляецца толькі КНР,
але яна разглядаецца ў межах дадзенага маніторынгу асобна.

Апісанне найбольш важных падзей за перыяд
Інданэзія. 15 верасня ў Мінску прайшло 3-е пасяджэнне Міжурадавай беларускаІнданэзійскай камісіі па гандлёвым, эканамічным, навуковым і тэхнічным супрацоўніцтве. З
беларускага боку старшыняваў намеснік міністра замежных спраў С. Алейнік, з Інданэзійскага
— намеснік міністра замежных спраў Рэтно Марсудзі.
Візіт быў важным крокам для ўмацавання адносін, разам з адкрыццём у жніўні беларускага
пасольства ў Інданэзіі. Фактычна адносіны з Джакартай былі наладжаны толькі з 2009 г.
Тавараабарот з гэтай краінай у 2010 г. склаў 170 млн. даляраў, а па выніках першых сямі
месяцаў гэтага года — 130 млн. даляраў. Інданэзія традыцыйна зацікаўлена ў захаванні
стабільных паставак калійных угнаенняў, у наладжванні паставак кар’ернай тэхнікі, прадукцыі
сельскагаспадарчага машынабудавання, дарожна-будаўнічай тэхнікі. На 2012 г. запланаваны
візіт прэзідэнта Лукашэнкі ў Інданэзію.
Венесуэла. 27 верасня — 3 кастрычніка адбыўся рабочы візіт беларускай дэлегацыі на чале
з памочнікам прэзідэнта па асобых даручэннях Віктарам Шэйманам у Венесуэлу для
правядзення пасяджэння Беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню.
У ходзе візіту абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з забеспячэннем эфектыўнай працы
сумеснага прадпрыемства па здабычы нафты «Петролера БелаВенесалана», сумеснага
прадпрыемства па сейсмаразведцы «Сісміка БелаВенесалана», пачаткам працы сумеснага
прадпрыемства па аказанні паслуг у нафтавай галіне «Петролера БелаВенесалана»,
рэалізацыяй праектаў будаўніцтва заводаў па зборцы трактарнай, аўтамабільнай, дарожнабудаўнічай тэхнікі, арганізацыяй сервіснага абслугоўвання беларускай тэхнікі ў Венесуэле,
дзейнасць сумеснага гандлёвага прадпрыемства «Венбелком».
Па выніках візіту было абвешчана аб новых сумесных праектах, звязаных з Беларускім
металургічным заводам, а таксама будаўніцтвам газаправода на тэрыторыі Венесуэлы. В.
Шэйман з гонарам адзначыў: «Тавараабарот паміж нашымі краінамі ў 2006 годзе складаў
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усяго каля $ 5 млн. У гэтым годзе ён павінен дасягнуць $ 2 млрд».
У пачатку кастрычніка «Беларуснафта» абвясціла, што ў 2012 г. венесуэльска-беларускае СП
плануе павялічыць здабычу нафты да 1,5 млн. тон за кошт павелічэння колькасці пляцовак
для здабычы. Асновай для гэтага стаў падпісаны ў ходзе вышэйзгаданага візіту Мемарандум
аб далучэнні да «Петролера БелаВенесалана» яшчэ двух нафтавых радовішчаў. Такім чынам,
СП будзе весці распрацоўку 9 радовішчаў. У той жа час у эфіры Беларускага тэлебачання В.
Шэйман паведаміў, што беларускі бок будзе прымаць удзел у распрацоўцы радовішчаў нафты
ў Венесуэле сумесна з Венесуэлай і Кітаем. Хутчэй за ўсё, гэта звязана з адсутнасцю ў
Беларусі неабходных інвестыцыйных сродкаў.
Калумбія. З 9 па 11 кастрычніка адбыўся візіт калумбійскай дэлегацыі на чале з намеснікам
міністра замежных спраў Паці Лонданьё Харамільё. Адбыліся сустрэчы ў МЗС,
мінпрамысловасці, будаўніцтва і архітэктуры, энэргетыкі, наведванне найбуйнейшых
прадпрыемстваў-экспарцёраў і ВНУ Мінска.
Аб’ём узаемнага гандлю невялікі, хоць у 2005—2010 гг. тавараабарот вырас у 17 разоў. Аснову
беларускага экспарту ў Калумбію — як і ў большасць краін трэцяга свету — складаюць
калійныя і азотныя ўгнаенні. Растуць пастаўкі шын. У імпарце з Калумбіі традыцыйна
пераважаюць цукар, кветкі і бананы. У студзені—жніўні тавараабарот з Калумбіяй склаў 78,6
млн. даляраў (177,1% адносна аналагічнага перыяду 2010 г.), беларускі экспарт — 73 млн.
даляраў (240,6%), імпарт — 5,6 млн. даляраў (39,9%)1.
Эквадор. 16—18 кастрычніка адбыўся афіцыйны візіт у Беларусь міністра замежных спраў,
гандлю і інтэграцыі Эквадора Рыкарда Пацінья Арока. Ён сустрэўся з прэзідэнтам Лукашэнкам,
кіраўніцтвам МЗС і Савета Рэспублікі. Гэта першы візіт такога ўзроўню з Эквадора ў Беларусь,
яму папярэднічалі візіты дзвюх беларускіх дэлегацый у Эквадор. Наладзіць адносіны з гэтай
лацінаамерыканскай краінай атрымалася, верагодна, дзякуючы дапамозе Чавеса, які мае
нядрэнныя адносіны з левым урадам гэтай краіны.
За апошнія пяць гадоў двухбаковы тавараабарот падвоіўся, склаўшы ў 2010 г. 38,6 млн.
даляраў, беларускі экспарт дасягнуў 12,1 млн. даляраў ЗША. Аснову беларускага экспарту
складаюць калійныя і азотныя ўгнаенні. У імпарце з Эквадора пераважаюць бананы, кветкі,
кава, чай. У студзені—жніўні тавараабарот Беларусі з Эквадорам склаў 31,3 млн. даляраў
(143,4% адносна аналагічнага перыяду 2010 г.), беларускі экспарт — 11,7 млн. даляраў
(212,7%), імпарт — 19, 5 млн. даляраў (119,9%).
Катар. 20—21 кастрычніка адбыўся рабочы візіт катарскай дэлегацыі, якую узначальваў
дзяржаўны міністр унутраных спраў Катара шэйх Абдала бэн Насер бэн Халіфа аль-Тані. Ён
сустрэўся з міністрам замежных спраў і падпісаў Мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне
папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і стыхійных бедстваў. Кіраўнік катарскай
дэлегацыі таксама сустрэўся з міністрам унутраных спраў і міністрам па надзвычайных
сітуацыях.
У пачатку кастрычніка з’явілася інфармацыя аб тым, што Узброеныя сілы Катара інвестуюць $
90 млн у будаўніцтва гасцінічна-спартыўнага комплексу ў Мінску. Плануецца, што комплекс
будзе гатовы да 2014 г. — да часу правядзення ў Мінску чэмпіянату свету па хакеі.
Іран. У пачатку кастрычніка старшыня Нацбанка Н. Ермакова заявіла аб намеры Беларусі
прыцягнуць крэдыты з Ірана на суму $ 400 мільёнаў. Паводле яе слоў, «прынцыповае рашэнне
іранскім бокам прынятае».
У канцы кастрычніка іранскае інфармагенцтва «ФАРС» апублікавала інфармацыю, цалкам
пабудаваную на інфармацыі БелТА, якая толькі пацвярджае сам факт перамоў аб такім
крэдыце. У сувязі з гэтымі абставінамі і агульнай гісторыяй беларуска-іранскіх адносін у
апошнія гады, атрыманне такога крэдыту ўяўляецца малаверагодным.
Паўднёвая Афрыка. 26—28 кастрычніка адбыўся візіт беларускай дэлегацыі на чале з
намеснікам міністра замежных спраў С. Алейнікам у Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку. У
ходзе візіту прайшлі палітычныя кансультацыі з намеснікам міністра міжнародных сувязяў і
супрацоўніцтва ПАР Эбрахімам Эбрахімам, 2-е пасяджэнне Сумеснага Беларускапаўднёваафрыканскага камітэта па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве, а таксама сустрэчы
з прадстаўнікамі дзелавых колаў ПАР. Бакі абмеркавалі магчымасці стварэння ў ПаўднёваАфрыканскай Рэспубліцы зборачнай вытворчасці аўтатрактарнай тэхнікі.

1. Пра візіт урадавай дэлегацыі Калумбіі http://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/d0b054dd0972b7d0.html
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ШАС і АІС. У ходзе візіту ў Таджыкістан Лукашэнка падкрэсліў, што шматвектарнасць
з’яўляецца фундаментальным прынцыпам знешняй палітыкі Беларусі, а ў адносінах з
краінамі Азіі і Афрыкі складваюцца вельмі пазітыўныя тэндэнцыі. Асабліва ён адзначыў
супрацоўніцтва з КНР і Венесуэлай. Аляксандр Лукашэнка заявіў: «Беларусь з цікавасцю
прыглядаецца да працы Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, мы зацікаўлены ва
ўзаемадзеянні з Арганізацыяй ісламскага супрацоўніцтва»2. Яшчэ ў чэрвені сакратар
Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва паведаміў, што Беларусь падала заяўку на наданне
ёй статусу назіральніка ў Арганізацыі.

Асноўныя тэндэнцыі
1) Беларускі ўрад працягвае сутыкацца з сур’ёзнымі ўнутранымі і знешнімі праблемамі, у
прыватнасці з прычыны эканамічнага крызісу ў краіне. Гэта прымушае шукаць магчымасці
для збыту прадукцыі, атрымання крэдытаў і інвестыцый у краінах, якія развіваюцца. Але
менавіта тут беларускаму боку не хапае гнуткасці і прывабных для такіх краін
схем супрацоўніцтва. У прыватнасці, некаторыя краіны ў межах супрацоўніцтва з
беларускім бокам мяркуюць, што ён зробіць таксама ўласныя капіталаўкладанні. Гэта, як
паказвае практыка, нязменна стварае праблемы для Мінска, які імкнецца не ўкладаць
грошай, нават калі існуе перспектыва атрымання прыбытку. У сваю чаргу ў краін,
якія прапануюць праекты, звязаныя з фінансавым удзелам Беларусі, за кошт гэтай
акалічнасці слабее зацікаўленасць у працягу супрацоўніцтва.
2) Кола партнёраў Беларусі ў «трэцім свеце» працягвае заставацца
абмежаваным, а іх доля ў знешнегандлёвым балансе краіны з’яўляецца хоць і
прыкметнай, але далёка не першаснай.
3) Відавочная актывізацыя ў лацінаамерыканскім напрамку, які, за выключэннем
Венесуэлы ў апошнія пяць гадоў, заўсёды быў маргінальным для беларускай знешняй
палітыкі ў трэцім свеце, сканцэнтраванай на Азіі.

Прагноз на бліжэйшы перыяд
У экстэнсіўным плане Беларусь яшчэ мае прастору для развіцця сваёй
знешнепалітычнай і знешнеэканамічнай дзейнасці у свеце, які развіваецца.
Гэтаму спрыяе і паступовае павышэнне прафесійнага ўзроўню МЗС і іншых дзяржустаноў,
якія займаюцца знешнімі сувязямі. Таму можна чакаць працягу развіцця больш
прагматычнага падыходу да адносін з «трэцім светам», хоць гэта, несумненна, патрабуе
значнага часу.
Атрыманне новых крыніц фінансавання ў краінах свету, які развіваецца — за
выключэннем КНР — уяўляецца малавыканальнай задачай.
Беларускі ўрад паспрабуе развіваць адносіны з Паўднёва-Усходняй Азіяй, галоўным
чынам з Інданэзіяй і Малайзіяй, нароўні з ужо існуючымі сувязямі з В’етнамам. З аднаго
боку, гэта новы рынак, а з другога — мадэль развіцця, якая нароўні з кітайскай мадэллю не
раз згадвалася прадстаўнікамі беларускага ўладнага істэблішменту ў якасці ўзору для
Беларусі.
На гэтым фоне адносіны з іншымі рэгіёнамі свету, які развіваецца, будуць
перажываць перыяд пэўнага зацішша. Адкрыццё першага пасольства ў Афрыцы на
поўдзень ад Сахары з’яўляецца хутчэй пробным крокам, чым часткай нейкай стратэгіі.
Адносіны з многімі краінамі Блізкага Усходу (Іран) вычарпалі сябе, да таго ж некаторыя
ключавыя партнёры афіцыйнага Мінска ў гэтым рэгіёне ў бліжэйшы час будуць працягваць
сутыкацца прынамсі з нестабільнасцю (Сірыя, краіны Паўночнай Афрыкі). На адносінах з
Індыяй негатыўна адаб’ецца пазіцыя беларускага кіраўніцтва адносна змянення формы
ўласнасці «Беларуськалія» ў прыватнасці і ва ўсёй калійнай галіне наогул.

2. Завяршыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнка у Таджыкістан 29.10.2011
http://www.president.gov.by/press131055.html#doc
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Развіццё адносін Беларусі
з Украінай
Выніковы індэкс: +8
Сума пазітыўных балаў: 10
Сума негатыўных балаў: -2

10
-2

Апісанне зыходнага стану адносін
З моманту абвяшчэння незалежнасці развіццё двухбаковых адносін не ўваходзіла ў лік
знешнепалітычных прыярытэтаў Беларусі і Украіны. Выключэннем стаў кароткі перыяд у
2008—2009 гадах, калі мелі месца спробы дзвюх краін наладзіць супрацоўніцтва ў
энэргетычнай сферы, звязаныя з распрацоўкай сумесных праектаў па выкарыстанні
нафтаправода «Адэса — Броды». Прэзідэнт Украіны Віктар Юшчанка нават узяў на сябе ролю
«адваката» свайго беларускага калегі на Захадзе. Пасля абрання ў 2010 годзе ва Украіне
новага прэзідэнта пачалося прыкметнае астуджэнне двухбаковых адносін, у асноўным, па віне
беларускага боку.
Аднак Украіна застаецца важным гандлёва-эканамічным партнёрам Беларусі. У структуры
знешняга гандлю Беларусі яна займае 3-ю пазіцыю па ўзроўні абароту і экспарту і 4-ю — па
памеры імпарту, ужо доўгі час захоўваецца значнае дадатнае сальда гандлёвага балансу,
якое працягвае павялічвацца.
На дадзеным этапе існуюць наступныя праблемы ў двухбаковых адносінах:
1. Ужо больш за год Аляксандр Лукашэнка пазбягае сустрэчы з прэзідэнтам Украіны для
абмену ратыфікацыйнымі дакументамі па двухбаковым Дагаворы аб мяжы, падпісаным у 1997
годзе. Ён быў адразу ж ратыфікаваны ўкраінскім парламентам, а беларускім — толькі ў 2010
годзе. Гэты дагавор прынцыпова важны для Украіны. Фармальная прычына зацягвання
абмену ратыфікацыйнымі дакументамі — неўрэгуляванасць пытання аб дзяржаўным доўгу
Украіны.
2. Захоўваецца напружанасць з-за ўвядзення шэрагу абмежаванняў на экспарт украінскіх
тавараў у краіны Мытнага саюза, падтрыманых беларускім бокам. Акрамя гэтага, у
двухбаковых гандлёвых адносінах мае месца шэраг праблемных, неўрэгуляваных тэм, якія
перыядычна правакуюць гандлёвыя канфлікты. Да гэтага часу незразумела, як гэтая
праблема будзе вырашацца ў межах падпісанага нядаўна пагаднення аб Зоне свабоднага
гандлю СНД.
3. У сувязі са скарачэннем паставак у Беларусь азербайджанскай нафты прыкметна знізілася
цікавасць да супрацоўніцтва ў энэргетычнай сферы.
4. Публічны палітычны канфлікт, які адбыўся ў красавіку—траўні бягучага года з-за адмовы
афіцыйнага Кіева запрасіць Аляксандра Лукашэнку на саміт па пытаннях бяспечнага і
інавацыйнага выкарыстання ядзернай энэргіі, у цэлым можна лічыць вычарпаным. Аднак ён
надоўга пакінуў негатыўны адбітак на асабістых адносінах кіраўнікоў дзвюх краін.

Апісанне найбольш важных падзей за перыяд
6 верасня ў Кіеве Міжведамасная камісія па міжнародным гандлі, правяла слуханні з удзелам
прадстаўнікоў пасольства Беларусі ў межах спецыяльнага расследавання па імпарце
нафтапрадуктаў, лідэрам якога з'яўляецца Беларусь (20% на ўкраінскім рынку, 62% ад
беларускага імпарту ва Украіну). Украінскія вытворцы настойваюць на ўвядзенні
загараджальных пошлін. Раней прэм'ер-міністр Украіны даваў першаму віцэ-прэм'еру Беларусі
Уладзіміру Сямашку абяцанне не ўводзіць пошліны на беларускі бензін. У верасні МКМТ
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узначаліў Андрэй Клюеў, якога некаторыя СМІ звязваюць са скандальнай кампаніяй «Лівела»,
якая займалася бязмытнымі пастаўкамі беларускага бензіну ва Украіну.
20 верасня пасол Украіны Віктар Ціханаў уручыў даверчыя граматы прэзідэнту Лукашэнку. У
час размовы з ім Лукашэнка адзначыў, што з Украінай, «блізкім суседам і брацкім народам»,
Беларусь аб'ядноўвае «не толькі агульная шматвяковая гісторыя, але і шчыра дружалюбныя,
добрасуседскія адносіны». Ціханаў падчас размовы падняў пытанне аб завяршэнні працэдуры
ратыфікацыі дамовы аб дзяржаўнай мяжы паміж Украінай і Беларуссю. На што Лукашэнка
адказаў: «Думаю, у бліжэйшы час мы вырашым пытанні, якія зацягнуліся».
22—23 верасня Кіеў наведаў міністр адукацыі Беларусі С. Маскевіч для ўдзелу ў форуме
«Школа XXI стагоддзя: кіеўскія ініцыятывы», які быў арганізаваны ў межах старшынства
Украіны ў камітэце міністраў Савета Еўропы. Маскевіч правёў сустрэчу з Міністрам адукацыі
Украіны Д. Табачнікам. Абмяркоўваліся магчымасці развіцця супрацоўніцтва на ўзроўні
навучальных устаноў Беларусі і Украіны.
30 верасня пасол У. Ціханаў даў інтэрв'ю інфармагенцтву УНІАН. Асаблівая ўвага нададзена
супрацоўніцтву ў сферы энэргетыкі. Паводле слоў пасла, «гэта адно з ключавых пытанняў
нашага супрацоўніцтва». Ён таксама паведаміў, што «Украіне цікава развіваць супрацоўніцтва
і па альтэрнатыўных відах электраэнэргіі, а таксама па транзіце электраэнэргіі праз
тэрыторыю Беларусі ў краіны Балтыі, у прыватнасці Літву». Прапанаваў супрацоўніцтва ў
кантэксце планаў будаўніцтва ў Беларусі АЭС.
Падчас абмеркавання выніковай Дэкларацыі саміту Усходняга партнёрства Азербайджан,
Арменія, Грузія, Малдова і Украіна заблакавалі ўключэнне ў яе параграфа па Беларусі. Пасол
Украіны ў Беларусі Віктар Ціханаў у каментарах СМІ адзначыў, што сумневаў з нагоды крытыкі
сітуацыі ў Беларусі не было. «Мы ўвесь час стаім на адной пазіцыі. Ваша кіраўніцтва
разбярэцца само. Ужо відаць, што ўсё ідзе да таго, што вырашацца пытанні тыя, якія ставіць
Еўрасаюз», — рэзюмаваў ён. Прэзідэнт Лукашэнка публічна падзякаваў урадам
Азербайджана, Арменіі, Грузіі, Малдовы і Украіны за падтрымку.
У жніўні—верасні аб'ём прапампоўвання Беларуссю азербайджанскай нафты па
нафтаправодзе «Адэса — Броды» (для Мазырскага НПЗ) знізіўся да 60—80 тыс. тон на месяц
(раней аб'ём паставак складаў да 240 тыс. тон на месяц). Па прагнозах экспертаў, па выніках
2011 г. агульны аб'ём імпарту нерасійскай нафты можа скласці 1 млн. тон замест раней
планаваных 4 млн. тон. У гэтым кантэксце намеснік міністра энэргетыкі Украіны Сяргей Чэх 6
кастрычніка заявіў аб гатоўнасці Украіны прапампоўваць ў Беларусь да 12 млн. т
азербайджанскай нафты ў год.
У верасні пачалася рэалізацыя праграмы супрацоўніцтва паміж прыгранічнымі абласцямі —
Гомельскай і Жытомірскай. 14 верасні быў падпісаны Пратакол аб супрацоўніцтве паміж
Гомельскім аблвыканкамам і Жытомірскай аблдзяржадміністрацыяй. 20 верасня ўкраінскія
тураператары і прадстаўнікі СМІ правялі азнаямленчы тур па Гомельскай вобласці.
7 кастрычніка пасол У. Ціханаў даў інтэрв'ю беларускаму інфармагенцтву «Інтэрфакс-Захад»,
у якім падкрэсліў, што «ў адносінах двух прэзідэнтаў няма ніякіх сур'ёзных супярэчнасцяў», «з
нагоды нядаўняй славеснай сваркі наш бок заяўляе, што ўсё гэта анулявана, гэта пройдзены і
забыты этап». Ціханаў негатыўна ацаніў працу свайго папярэдніка Р. Бяссмертнага,
адзначыўшы яго перадузятае стаўленне да Беларусі. Ён таксама даў шэраг пазітыўных ацэнак
адносна сітуацыі ў Беларусі і палітыкі А. Лукашэнка. Ён спрагназаваў хуткую сустрэчу
Януковіча і Лукашэнкі і рашэнне пытанняў па Дагаворы аб дзяржаўнай мяжы. Па пытанні
дзяржаўнага доўгу паведаміў: «Сёння, наколькі мне вядома, бакі сышліся на тым, што ніхто
нікому нічога не павінен», хоць у інтэрв'ю УНІАН ад 30 верасня сцвярджаў адваротнае:
«Пазіцыя беларускага боку такая, што абмену ратыфікацыйнымі граматамі павінна
папярэднічаць урэгуляванне пытання фінансавага характару, так званага ўкраінскага доўгу».
7 кастрычніка А. Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім журналістам выказаў надзею, што Украіна
яшчэ вернецца да ўступлення ў АЭП і ў цэлым (упершыню пасля красавіцкага крызісу)
пазітыўна адгукнуўся аб цяперашнім кіраўніцтве Украіны.
20 кастрычніка ў Кіеве з удзелам міністра культуры Беларусі П. Латушкі і міністра культуры
Украіны М. Кулінякі адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця помніка вядомаму беларускаму
пісьменніку, паэту і драматургу Уладзіміру Караткевічу. Раней у Мінску ля пасольства Украіны
ў Беларусі быў адкрыты помнік Тарасу Шаўчэнку.
24 кастрычніка карпарацыя «Абалонь» звярнулася да віцэ-прэм'ера А. Клюева з просьбай аб
абароне інтарэсаў украінскіх вытворцаў піва на беларускім рынку. Просьба звязаная з
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пастановай урада Беларусі аб ліцэнзаванні імпарту піва з Украіны, якое павялічвае адпускныя
цэны ў 1,5 раза. У выніку доля ўкраінскага піва зніжана на 74%. «Абалонь» просіць урад
ініцыяваць расследаванне адносна дыскрымінацыйных дзеянняў з боку Беларусі.
У кастрычніку быў падведзены гандлёвы баланс Беларусі за студзень—жнівень. У параўнанні
з аналагічным перыядам мінулага года, гандлёвы абарот з Украінай вырас на $ 1,2 млрд.
(46%) і склаў $ 3857 млн. Беларускі экспарт вырас на 981 млн. (63%) і склаў $ 2542 млн. У
той жа час імпарт з Украіны вырас толькі на 21%. Дадатнае сальда павялічылася з $ 476,7
млн. да $ 1227 млн. Асноўную долю беларускага экспарту ва Украіну працягваюць складаць
нафтапрадукты (65%).
Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне ў асвятленні сітуацыі ва Украіне і ў першую чаргу суду
над экс-прэм'ерам Юліяй Цімашэнка дэманстравала максімальна лаяльнае стаўленне да
кіраўніцтва Украіны.

Асноўныя тэндэнцыі
1) У верасні—кастрычніку прыкметна памякчэла напружанасць у двухбаковых
адносінах. Пры гэтым няма падстаў казаць аб вяртанні да палітыкі стратэгічнага
партнёрства, якое намячалася ў апошнія гады прэзідэнцтва Юшчанкі. Акрамя стратэгічнай
зацікаўленасці ва ўкраінскім рынку нафтапрадуктаў, Беларусь не мае сур’ёзных
эканамічных і палітычных інтарэсаў ва Украіне.
2) Спробы Віктара Януковіча прапанаваць Беларусі пасрэдніцкія паслугі ў дыялогу
з Захадам на сённяшні дзень выглядаюць абсалютна бесперспектыўнымі, паколькі
Украіна сама сутыкнулася з масіраванай крытыкай Захаду ў кантэксце дэмакратычных
свабодаў.
3) Украіна застаецца канкурэнтам Беларусі як ў пытанні транзіту расійскага газу ў
Еўропу, так і пры атрыманні крэдыту МВФ (Беларусь працягвае перамовы з Фондам і
тэарэтычна можа атрымаць тыя сродкі, якія апынуліся замарожанымі праз невыкананне
Украінай сваіх абавязацельстваў перад МВФ).

Прагноз на бліжэйшы перыяд
У бліжэйшай перспектыве адносіны паміж дзвюма краінамі стабілізуюцца на
цяперашнім узроўні. Ва ўмовах вострага крызісу геапалітычнага выбару і нарастання
сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу, украінскае кіраўніцтва пастараецца і далей не
абвастраць адносіны з бліжэйшымі суседзямі — Беларуссю і Малдовай.
У той жа час, на фоне змякчэння пазіцыі Уладзіміра Пуціна ў дачыненні да Украіны,
Аляксандр Лукашэнка, які апошнім часам імкнецца ў публічнай сферы рухацца ў
фарватары інтэграцыйнага курсу расійскага прэм’ера, таксама не будзе правакаваць
новага абвастрэння двухбаковых адносін.
Новы крызіс двухбаковых адносін магчымы ў выпадку, калі Украіна ўвядзе пратэкцыянісцкія
меры супраць беларускіх нафтапрадуктаў. Аднак большасць экспертаў лічаць такое рашэнне
малаверагодным, бо гэта пацягне за сабой рост коштаў на бензін для насельніцтва, а
значыць сур’ёзныя сацыяльныя і рэйтынгавыя страты для ўкраінскага кіраўніцтва.
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Дадатак
Каталог падзей, на аснове якіх эксперты вызначалі індэкс
развіцця адносін.

Развіццё адносін Беларусі
з Еўрапейскім Саюзам
Дата
9 верасня

Канец верасня

30 верасня

Падзея

Бал

Беларускія прадстаўнікі прынялі ўдзел у інаўгурацыйнай сустрэчы Канферэнцыі
рэгіянальных і мясцовых уладаў Усходняга партнёрства (CORLEAP)

1

Рашэнне арганізатараў саміту Усходняга партнёрства ў Варшаве не запрашаць
А. Лукашэнку на мерапрыемства і ў адказ рашэнне афіцыйнага Мінска
зменшыць свой удзел у саміце да ўзроўню Надзвычайнага і Паўнамоцнага
Пасла

-2

Скандал, звязаны з рашэннем беларускай дэлегацыі пакінуць саміт датэрмінова
і ўстрымацца ад падпісання выніковых дакументаў

-2

4 кастрычніка

Горад Полацк далучыўся да ініцыятывы ЕС Кавенант (Пакт) мэраў

1

6 кастрычніка

У Мінску адбыўся Першы эканамічны і фінансавы тэхнічны дыялог паміж
Беларуссю і ЕС

1

Дні культуры Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы (з удзелам міністра
культуры П. Латушкі)

1

26-29 кастрычніка

Верасень–кастрычнік

Шматлікія негатыўныя заявы беларускіх афіцыйных асоб і негатыўныя
матэрыялы ў дзяржаўных СМІ

Верасень–кастрычнік

Падтрыманне рабочых тэматычных кантактаў на ўзроўні міністэрстваў і
ведамстваў (напрыклад, беларуска-латвійскія і беларуска-эстонскія консульскія
кансультацыі, семінар па знешнім гандлі ў Швецыі і г. д.)

Вынік

-2

1

-1

Развіццё адносін Беларусі
з Расіяй
Дата

Падзея

Бал

31 кастрычніка

Сумеснае пасяджэнне калегій МЗС

1

29 кастрычніка

Станоўчыя выказванні Лукашэнкі пра АЭП

1

28 кастрычніка

Зацягванне перамоў па пытанні аб МАЗе

28 кастрычніка

Рабочы візіт міністра культуры Латушкі у Расію

-3
1
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28 кастрычніка

Зварот Беларусі па крэдыт у ВТБ

1

26 кастрычніка

Пазітыўныя выказванні А. Р. Лукашенкі пра Расію. Тэлефонная размова з
Мядзведзевым

1

26 кастрычніка

Пасяджэнне сумеснай Калегіі Мінабароны Расіі і Беларусі, станоўчая заява
Сердзюкова

1

25 кастрычніка

Прапанова Казахстану выкупіць дзяржаўную долю ў МТС

25 кастрычніка

Беларускія ўлады накіравалі расійскім кампаніям прапанову па продажы
«Нафтана»

24 кастрычніка

Патрабаванне беларускага боку не ўключаць піва ў пералік алкагольных напояў

-1

21 кастрычніка

Просьба Беларусі захаваць для яе абавязковы продаж часткі валютнай выручкі

-1

20 кастрычніка

Кансультацыі між МЗС

1

20 кастрычніка

Ратыфікацыя Беларуссю пагаднення пра будаўніцтва АЭС

3

19 кастрычніка

Шэраг станоўчых заяў М. Мясніковіча і У. Пуціна ў ходзе саміта ЕўрАзЭС

2

19 кастрычніка

Заява старшыні Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Г. Кузняцова пра пералічэнне ў
лістападзе грошай на продаж «Белтрансгаза»

1

17 кастрычніка

Артыкул А. Р. Лукашэнкі «О судьбах нашей интеграции» ў газеце «Известия»

1

17 кастрычніка

Заява Федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і
дабрабыту чалавека аб кантрабандзе малдоўскіх і грузінскіх вінаў з Беларусі

14 кастрычніка

Тэлефонная размова А. Р. Лукашэнкі з Д. А. Мядзведзевым

1

13 кастрычніка

Сустрэча А. Р. Лукашэнкі з міністрам прамысловасці і гандлю Расіі В. Хрысценка

2

13 кастрычніка

Сустрэча Старшыні праўлення ААТ «Газпром» А. Мілера з віцэ-прэм’ерам С.
Румасам і міністрам энэргетыкі А. Азярцом

1

13 кастрычніка

Заява дырэктара Дэпартамента па энэргаэфектыўнасці Л. Шэнца аб
зацікаўленасці расійскіх прадпрыемстваў у беларускім энэргааўдыце. Падпісанне
пагаднення з Расійскім энэргетычным агенцтвам

1

11 кастрычніка

Публікацыя ў «Звяздзе» аб дэфіцыце прадуктаў з разважаннямі, ці патрэбна нам
такая інтэграцыя

-1

11 кастрычніка

Падпісанне кантрактнага пагаднення па будаўніцтве АЭС паміж Расіяй і Беларуссю

11 кастрычніка

Заява нам. міністра энэргетыкі Ю. Рымашэўскага аб бесперспектыўнасці
інтэграцыйнага каэфіцыента за расійскі газ

-1
2

-1

2
-1

7 кастрычніка

Віншаванне ад А. Р. Лукашэнкі на адрас старшыні ўрада Расіі Уладзіміра Пуціна ў
сувязі з Днём нараджэння

1

7 кастрычніка

Прэс-канферэнцыя А. Р. Лукашэнкі расійскім журналістам

2

3 кастрычніка

Заява А. Р. Лукашэнкі аб зніжэнні кошту на расійскі газ з 2012 г.

1

1 кастрычніка

Уступленне ў сілу Пагаднення аб рэгуляванні паставак некаторых відаў сталёвых
труб, якія паходзяць з Украіны, на тэрыторыю краін-членаў Мытнага саюза

2

30 верасня

Пазітыўныя заявы А. Р. Лукашэнкі аб супрацоўніцтве з «Газпромам» і
інтэграцыйных праектах

1

30 верасня

Уступленне ў сілу рашэння Камісіі Мытнага саюза аб адмене ліцэнзавання ўвозу
лекавых сродкаў і ветэрынарных прэпаратаў

2
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29 верасня

Публікацыя ў «Звяздзе» аб няўдалым запуску расійскай ракеты з адпаведнымі
каментарамі

-1

28 верасня

Часовая забарона на вываз з Беларусі насення рапсу, лёну і асобных відаў алеяў
(да 21 сакавіка 2012)

-1

28 верасня

Публікацыя ў «Звяздзе» пра павелічэнне колькасці бедных у Расіі на 2 млн.
чалавек

-1

23 верасня

Сустрэча А. Р. Лукашэнкі са Старшынём праўлення ААТ «Газпром» Аляксеем
Мілерам

2

22 верасня

Сустрэча М. Мясніковіча са Старшынёй праўлення ААТ «Газпром» Аляксеем
Мілерам

1

16—22 верасня

Сумеснае аператыўнае вучэнне ўзброеных сіл Расіі і Беларусі «Шчыт Саюза2011»

2

20 верасня

У публікацыі «Звязды» праводзіцца думка, што ў цяперашнім выглядзе Мытны
саюз выгадны Расіі, а не Беларусі, трэба арыентавацца на Захад

-1

15 верасня

У публікацыі «Звязды» аб перспектывах прыватызацыі выпад у бок расійскіх
алігархаў

-1

15 верасня

Перамовы У. І. Сямашкі з А. Мілерам

15 верасня

Артыкул у «СБ» пра цяжкае жыццё беларускіх гастарбайтэраў у Расіі

14 верасня

Віншаванне ад А. Р. Лукашэнкі на адрас прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дзмітрыя
Мядзведзева ў сувязі з Днём нараджэння

1

14 верасня

Публікацыя ў «СБ» аб супрацоўніцтве паміж «БПС-Банкам» і Ашчадным банкам

1

13 верасня

Члены Нацыянальнага сходу прынялі ўдзел у мерапрыемствах Парламенцкага
сходу Саюза Беларусі і Расіі

1

12 верасня

Перамовы У. І. Сямашкі з А. Мілерам

1

9 верасня

Заява А. Лукашэнкі аб немагчымасці інтэграцыі на постсавецкай прасторы без
удзелу Расіі

1
-1

1и-1
(абвінавачванні на адрас
расійскіх СМІ ў
скажэнні слоў
Лукашэнкі пра
АДКБ)

9 верасня

Публікацыя ў газеце «Звязда» аб падтрымцы Д. Мядзведзевым ініцыятывы А. Р.
Лукашэнкі аб пашырэнні супрацоўніцтва ў межах АДКБ

1

8 верасня

Удзел А. Р. Лукашэнкі ў вечары памяці ў гонар загіблых хакеістаў «Лакаматыва»
(+ спачуванні)

1

Вынік

29
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Развіццё адносін Беларусі
з Кітаем
Дата
17–20 верасня

18 верасня
29 кастрычніка
1 верасня — 1 лістапада

Падзея

Бал

Візіт у Беларусь парламенцкай дэлегацыі на чале са старшынём Пастаяннага
камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў У Банга

1

Падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж парламентамі Кітая і Беларусі

1

Заява прэзідэнта Беларусі аб зацікаўленасці ў супрацоўніцтве з ШАС

1

Частыя, рэгулярныя і выключна станоўчыя згадкі ў беларускіх СМІ аб
ўзаемавыгадным супрацоўніцтве Беларусі і Кітая, каментарыі намесніка прэм’ерміністра Беларусі

1

Вынік

4

Развіццё адносін Беларусі
з «краінамі, якія развіваюцца»
Дата

Падзея

Бал

Візіт інданэзійскай дэлегацыі на чале з намеснікам міністра замежных спраў
Марсудзі

1

Рабочы візіт дэлегацыі на чале з памочнікам прэзідэнта па асобых даручэннях
Шэйманам у Венесуэлу

2

Візіт дэлегацыі Калумбіі на чале з намеснікам міністра замежных спраў Паці
Лонданьё Харамільё

1

16 — 18 кастрычніка

Афіцыйны візіт у Беларусь міністра замежных спраў, гандлю і інтэграцыі
Эквадора Рыкарда Паціньё Арока

2

20 — 21 кастрычніка

Рабочы візіт катарскай дэлегацыі на чале з дзяржміністрам унутраных спраў
Катара Абдалой бэн Насерам бэн Халіфай аль-Тані

2

Візіт дэлегацыі на чале з намеснікам міністра замежных спраў Алейнікам у
Паўднёва-Афрыканскую Рэспубліку

1

Заява Лукашэнкі ў Душанбэ аб зацікаўленасці Беларусі ў супрацоўніцтве з
Шанхайскай арганізацыяй супрацоўніцтва (ШАС) і Арганізацыяй ісламскага
супрацоўніцтва (АІС)

1

14—15 верасня

27 верасня —
3 кастрычніка
9 — 11 кастрычніка

26—28 кастрычніка

28 кастрычніка

Вынік

10

20

Верасень–Кастрычнік 2011 года

Развіццё адносін Беларусі
з Украінай
Дата
20 верасня

Падзея

Бал

Пазітыўныя мэсэджы прэзідэнта А. Лукашэнкі на адрас украінскага кіраўніцтва

1

Візіт міністра адукацыі Беларусі С. Маскевіча ў Кіеў

1

Прэзідэнт А. Лукашэнка падзякаваў кіраўніцтву Украіны і іншых краін-удзельніц
Усходняга партнёрства за блакаванне параграфа з асуджэннем сітуацыі ў
Беларусі

1

Старт праграмы супрацоўніцтва памежных абласцей — Гомельскай і
Жытомірскай

1

Кастрычнік

Інфармацыя аб згодзе беларускага боку адмовіцца ад патрабавання доўгу
Украіны (з інтэрв’ю амбасадара В. Ціханава)

1

Кастрычнік

Інфармацыя аб бездакорным выкананні Беларуссю абавязацельстваў па
пагадненні аб прапампоўцы нафты па нафтаправодзе «Адэса — Броды» (з
інтэрв’ю амбасадара В. Ціханава)

1

20 кастрычніка

Візіт у Кіеў міністра культуры Беларусі П. Латушка

1

24 кастрычніка

Скандал праз дыскрымінацыю ў Беларусі піва ўкраінскага вытворчасці

22—23 верасня
30 верасня

Верасень

Кастрычнік

-1

Інфармацыя пра пазітыўную дынаміку росту беларускага экспарту ва Украіну

2

Увесь перыяд

Падтрымка беларускім дзяржаўным тэлебачаннем (і ў цэлым дзяржаўнай
прапагандай) палітычна матываваных працэсаў ва Украіне супраць лідэраў
дэмакратычнай апазіцыі

1

Увесь перыяд

Зніжэнне аб’ёмаў прапампоўвання азербайджанскай нафты па нафтаправодзе
«Адэса — Броды»

Вынік

-1

8

21

