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АКТУАЛЬНАЕ ІНТЭРВ'Ю 26 чэрвеня 2020 г. 3

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».) 

На маю дум ку, тры ге рам кры-
зі су, які па сту по ва на соў ва ец ца на 
пла не ту, ста ла, перш за ўсё, рэ-
ак цыя ўла даў боль шас ці дзяр жаў 
на рас паў сюдж ван не COVІD-19. 
Гэ тыя кра і ны ўвя лі ка ран цін, што 
пры вя ло да за крыц ця ме жаў, 
спы нен ня авія пе ра лё таў і транс-
парт ных зно сін, пры пы нен ня 
ра бо ты мно гіх прад пры ем стваў і 
па ру шэн няў ла гіс тыч ных лан цуж-
коў. У вы ні ку — сур' ёз нае па дзен-
не по пы ту і зні жэн не пра па но вы 
та ва раў і па слуг.

Пер шы пад удар ан ты ка ра-
на ві рус ных дзе ян няў, па зра зу-
ме лых пры чы нах, тра піў Кі тай. 
Пас ля трох дзе ся ці год дзяў ня-
спын на га рос ту эка но мі ка КНР 
упер шы ню сыш ла ў мі нус — спад 
за пер шыя тры сё лет нія ме ся цы 
склаў 6,8 %. Не га тыў ныя на ступ-
ствы рас паў сюдж ван ня COVІD-19 
ад чу ва юць і ін шыя дзяр жа вы: 
праг на зу ец ца рэ цэ сія най буй-
ней шых эка но мік све ту: ЗША, 
Япо ніі, Гер ма ніі, Фран цыі.

— На коль кі глы бо кі, на ваш 
по гляд, бу дзе гэ ты кры зіс?

— Ад на знач на ска заць прак-
тыч на не маг чы ма. Бо спраг на за-
ваць усе фак та ры, якія паў плы-
ва юць на су свет нае эка на міч нае 
раз віц цё ў пост эпі дэ мі я ла гіч ны 
пе ры яд, вель мі цяж ка. Ад нак 
эка на міч ных На стра да му саў ця-
пер шмат. Не вы клю чаю так са-
ма, што асоб ныя апа ка ліп тыч ныя 
пра гно зы ўкід ва юц ца буй ны мі 
гуль ца мі на ўмыс на для ака зан-
ня ціс ку на фі нан са выя і та вар-
ныя рын кі з мэ тай атры ман ня 
звыш пры быт каў. Пры кла ды ўжо 
ёсць: па звест ках аме ры кан ска-
га Ін сты ту та па лі тыч ных да сле-
да ван няў (ІPS), на фо не стра ты 
амаль 43 міль ё на мі аме ры кан цаў 
сва іх ра бо чых мес цаў, су куп нае 
ба гац це міль яр дэ раў ЗША за тры 
ме ся цы пан дэ міі па вя лі чы ла ся на 
565 міль яр даў до ла раў!

Мой аса біс ты па ды ход да пра-
гно заў: вар та ў боль шай сту пе ні 
ары ен та вац ца на ацэн кі вя ду-
чых між на род ных эка на міч ных 
ар га ні за цый, якія ва ло да юць 
не аб ход ны мі аб' ёма мі да ных і 
дзе пра цу юць вы со ка ква лі фі-
ка ва ныя спе цы я ліс ты. Па вод ле 
пра гно зу МВФ, у 2020 го дзе су-
свет ная эка но мі ка мо жа зні зіц-
ца на 3 %. Бе ла русь, на жаль, 
на ступ ствы гэ та га гла баль на га 
спа ду бо кам не абы дуць. На ват 
ня гле дзя чы на тое што бе ла рус-
кія ўла ды не ўво дзі лі ка ран цін 
і не спы ня лі ра бо ту прад пры-
ем стваў. На га даю, бе ла рус кая 
эка но мі ка з'яў ля ец ца экс парт на 
ары ен та ва най, мае вы со кую сту-
пень ад кры тас ці і, ад па вед на, у 
знач най ме ры ўклю ча на ў гла-
баль ныя эка на міч ныя ад но сі ны. 

Экс парт скла дае больш за па ло-
ву ВУП на шай кра і ны.

— І ўсё ж у якой сту пе ні мо-
жа за кра нуць нас эка на міч ны 
спад?

— У мно гім раз віц цё Бе ла ру сі 
бу дзе за ле жаць ад хут ка сці ад-
наў лен ня эка на міч най ак тыў нас ці 
і знеш не ганд лё вай дзей нас ці ў 
на шых вя ду чых кра і нах-парт нё-
рах: Ра сіі, Кі таі, Укра і не, кра і нах 
ЕС. Ад на ча со ва нам не аб ход на 
зра біць кро кі па ска ра чэн ні маг-
чы ма га не га тыў на га ўздзе ян ня 
знеш ніх фак та раў на сваю эка-
но мі ку, ажыц цяў ляць мэ та на кі-
ра ва ныя за ха ды па сты му ля ван-
ні знеш не эка на міч най дзей нас-
ці прад пры ем стваў і кам па ній, 
ска ра чаць вы дат кі вы твор час ці, 
па вы шаць якасць экс парт най 
пра дук цыі і яе цэ на вую кан ку-
рэн та здоль насць.

Важ ную ро лю ў за бес пя чэн ні 
эфек тыў нас ці экс пар ту ўсё больш 
ады гры вае кошт да стаў кі та ва-
ру: чым ка ра цей шае так зва нае 
пля чо, тым тан ней шая транс пар-
ці роў ка гру зу і вы шэй шая ве ра-
год насць збы ту та ва ру. За ўва-
жу, што ай чын ная транс парт ная 
інф ра струк ту ра, якая гіс та рыч на 
скла ла ся, ужо з'яў ля ец ца не да-
стат ко вай для тран зі ту экс парт-
ных та ва раў праз тэ ры то рыю на-
шай кра і ны.

Каб больш ак тыў на ды вер сі-
фі ка ваць экс парт ныя па стаў кі, 
зні зіць у тым лі ку пэў ную ла гіс-
тыч ную за леж насць ад не ка то-
рых кра ін, важ на ў перс пек ты ве 
сфар мі ра ваць моц ную інф ра-
струк тур ную вось па лі ніі Поў-
нач—Поў дзень, па шы рыць пра-
пуск ную здоль насць чы гу нач-
ных і аў та ма біль ных шля хоў у 
на прам ку буй ных парт оў і ін шых 
транс парт ных вуз лоў. Гэ та не 
толь кі па вы сіць ро лю і зна чэн не 
Бе ла ру сі як тран зіт най дзяр жа вы, 
але і за бяс пе чыць на шых экс пар-
цё раў ап ты маль ны мі марш ру та мі 
транс пар ці роў кі та ва раў.

— На ня даў нім па ся джэн ні 
сек цыі на ву ко ва-кан суль та-
тыў на га са ве та пры Прэ зі ды-
у ме Са ве та Рэс пуб лі кі на тэ му 
пад трым кі экс пар ту бе ла рус-
кіх та ва раў і па слуг ва ўмо вах 
су час ных вы клі каў, якое бы ло 
іні цы я ва на ва шай Па ста ян най 
ка мі сі яй, вы ка за лі пра «акно 
но вых маг чы мас цяў» для ай-
чын най эка но мі кі. Што кан-
крэт на вы ме лі на ўва зе?

— Тут трэ ба мець на ўва зе, 
што лю бы су свет ны эка на міч ны 

кры зіс як мае не га тыў ныя на-
ступ ствы, так і дае маг чы мас ці 
для геа гра фіч най ды вер сі фі ка-
цыі экс пар ту та ва раў і па слуг. 
Ён так са ма дае штур шок для 
на рошч ван ня вы пус ку пэў на-
га ві ду пра дук цыі па вы ша на га 
по пы ту на кан крэт ных рын ках. 
Та кое «акно маг чы мас цяў» мо-
жа ад крыц ца і ў асоб на ўзя тай 
кра і не, якая ча со ва пе ра жы вае 
пэў ныя эка на міч ныя цяж кас ці ў 
вы ні ку на ступ стваў, на прык лад, 
па лі тыч най тур бу лент нас ці. Як 
гэ та, на прык лад, бы ло ў кра і нах 
пад уз дзе ян нем па дзей «араб-
скай вяс ны».

У та кі час мно гія за меж ныя 
кам па ніі, як пра ві ла, пры пы ня-
юць сваю дзей насць або зу сім 
сы хо дзяць з рын ку не ста біль най 
кра і ны з-за вы со кіх па лі тыч ных 
і фі нан са вых ры зык. Тым са мым 
ад кры ва юц ца но выя экс парт ныя 
«ні шы», якія мо гуць і па він ны 
за поў ніць бе ла рус кія та ва ры і 
па слу гі. Але тут на шым вы твор-
цам вар та рас па чаць ак тыў ныя 
дзе ян ні па пра соў ван ні сва-
іх знеш не ганд лё вых ін та рэ саў. 
Ска жам, бе ла рус кіх пра дук таў 
хар ча ван ня.

Як вя до ма, на ша кра і на ў лі-
да рах вы твор цаў сель ска гас па-
дар чай пра дук цыі ся род кра ін 
СНД. Та му бя гу чы мо мант на 
су свет ным хар чо вым рын ку, ка-
лі ў мно гіх кра і нах на зі ра ец ца 
ска ра чэн не сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці з-за пан дэ міі, важ на 
вы ка рыс таць як для па шы рэн ня 
геа гра фіі па ста вак, так і для на-
рошч ван ня аб' ёмаў экс пар ту хар-
чо вай пра дук цыі.

Бе ла русь мае рас пра цоў кі 
важ ных ле каў і ме ды ка мен таў, 
у тым лі ку ан ты бі ё ты каў і прэ па-
ра таў для ля чэн ня ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў. Да іх пра яў ля юць 
вя лі кую ці ка васць не ка то рыя 
кра і ны «далёкай ду гі». Гэ та яшчэ 
ад но «акно маг чы мас цяў» для 
на шых удзель ні каў знеш не эка-
на міч най дзей нас ці.

Уве дзе ныя мно гі мі кра і на мі 
аб ме жа ван ні сты му ля ва лі раз-
віц цё рын ку асоб ных ві даў па-
слуг. Мы па він ны больш ак тыў-
на за дзей ні чаць наш ІT-сек тар і 
тым са мым іс тот на па вя лі чыць 
экс парт тых ліч ба вых па слуг, по-
пыт на якія вы клі ка ла эпі дэ мія. 
Ча му б не ства рыць на цы я наль-
ную поў на функ цы я наль ную ліч-
ба вую ін тэ гра ва ную плат фор му 
знеш не ганд лё вай дзей нас ці? Яна 
да па маг ла б пра соў ваць на шы 

та ва ры на за меж ныя рын кі су час-
ны мі ме та да мі.

Ха рак тэр ная асаб лі васць экс-
пар ту Бе ла ру сі — ад нос на не да-
ра гія транс парт ныя, бу даў ні чыя 
і ін шыя па слу гі, якія звя за ныя з 
па езд ка мі ў на шу кра і ну. На зі-
ра ец ца рост ці ка вас ці да на шых 
тэ ле ка му ні ка цый ных, кам п'ю-
тар ных і ін фар ма цый ных па-
слуг. Іх асноў ны мі спа жыў ца мі 
з'яў ля юц ца пла це жаз доль ныя 
кра і ны ЕС.

— А ка лі не ўза ба ве зноў 
грым не гла баль ны кры зіс, 
то што ён зня се ў нас у пер-
шую чар гу? Ві даць, тыя прад-
пры ем ствы, якія вы пус ка юць 
са ста рэ лую і не кан ку рэн та-
здоль ную пра дук цыю. Ад-
сюль і пы та нне: што сён ня 
мо жа і па він на ра біць у рэ-
гі ё нах мяс цо вая ўла да, каб 
сты му ля ваць экс парт ную ак-
тыў насць ся рэд ніх і ма лых 
прад пры ем стваў?

— Ка лі ад ка заць ла ка ніч на і 
ў сты ліс ты цы ва ша га пы тан ня, 
то кож ны су свет ны кры зіс мо-
жа знес ці не эфек тыў ныя вы-
твор час ці і не эфек тыў ных ме-
не джа раў. Хут чэй за ўсё, гэ та 
мо жа ад быц ца і без гла баль на-
га кры зі су ў сі лу раз горт ван ня 
жорст кай кан ку рэн цыі за рын кі. 
Вы клі кам для на шых вы твор цаў 
з'яў ля юц ца не толь кі на ступ-
ствы пан дэ міі, але і на рас тан-
не кан ку рэнт най ба раць бы за 
рын кі збы ту. Каб не прай граць, 
важ на за дзей ні чаць усе маг чы-
мыя рэ сур сы як вя лі ка га, так і 
ся рэд ня га і ма ло га біз не су для 
вы твор час ці кан ку рэн та здоль-
най пра дук цыі з вы со кай да баў-
ле най вар тас цю.

Сён ня важ на ак ты ві за ваць 
рэ гі я наль ную экс парт ную дзей-
насць. Пад трым лі ваю мер ка ван не 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На-
тал лі Ка ча на вай аб не аб ход нас-
ці пра ца ваць над раў на мер ным 
раз віц цём рэ гі ё наў на шай кра-
і ны. У цэ лым гэ та му пы тан ню 
трэ ба ад даць асаб лі вую ўва гу ў 
на ступ най пя ці год цы. На рошч-
ван не знеш не ганд лё вай дзей-
нас ці мо жа і па він на са дзей ні-
чаць вы ра шэн ню гэ тай за да чы і 
стаць ад ным з драй ве раў эка на-
міч на га раз віц ця рэ гі ё наў. Ад нак 
па куль асноў ны ўнё сак у экс парт 
Бе ла ру сі ро бяць ста лі ца і Мін ская 
воб ласць.

Маг чы ма, вар та ўзмац ніць 
між на род ную спе цы я лі за цыю 
рэ гі ё наў і га ра доў з улі кам іх кан-
ку рэнт ных пе ра ваг, перш за ўсё ў 
част цы экс пар ту на ву ка ё міс тай і 
скла да най тэх ніч най пра дук цыі, 
дзе ла вых, ту рыс тыч ных і аду ка-
цый ных па слуг. Ста ноў чы во пыт 
рэ гі ё наў ужо на бы ты ў экс пар це 
вы со ка тэх на ла гіч ных та ва раў: 
ап тыч най і вы мя раль най апа ра-
ту ры, фар ма цэў тыч най і элект ра-
тэх ніч най пра дук цыі.

Вель мі важ на вы клю чыць кан-
ку рэн цыю на знеш ніх рын ках па-
між бе ла рус кі мі вы твор ца мі ад-
на тып най пра дук цыі, на прык лад, 
тра лей бу са мі МА За і «Бел ка мун-
ма ша», трам ва я мі «Штад лер-
Бе ла русь» і «Бел ка мун ма ша», 
сель ска гас па дар чым на вяс ным 
і пры чап ным аб ста ля ван нем не-
ка то рых прад пры ем стваў. Мяс-
цо выя ор га ны ўла ды мо гуць 
за ся ро дзіц ца на ін фар ма цый на-
ар га ні за цый най пад трым цы ма-

ло га і ся рэд ня га біз не су, па коль-
кі га лоў ная праб ле ма экс пар ту 
іх пра дук цыі — не вя лі кія пар тыі 
па ста вак, не да хоп ін фар ма цыі і 
сла быя фі нан са выя маг чы мас ці 
для ар га ні за цыі вы ву чэн ня кан'-
юнк ту ры рын ку.

— Раз віц цё экс парт на га па-
тэн цы я лу кра і ны ў но вых умо-
вах за па тра буе і но вых па ды-
хо даў, у тым лі ку, маг чы ма, 
і за ка на даў чых іні цы я тыў з 
бо ку пар ла мен та. Ча го мож-
на, у гэ тым вы пад ку, ча каць 
ад чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі?

— Па спя хо васць экс парт най 
дзей нас ці шмат у чым вы зна ча-
ец ца ўмо ва мі, якія за бяс печ ва-
юц ца за ко на мі і нар ма тыў ны мі 
пра ва вы мі ак та мі — яны рэ гу лю-
юць па ра дак экс пар ту та ва раў і 
па слуг. У на шай кра і не ў цэ лым 
ство ра на спры яль нае пра ва вое 
ася род дзе для раз віц ця экс парт-
на га па тэн цы я лу прад пры ем-
стваў, яно па ста ян на ўдас ка наль-
ва ец ца і па ляп ша ец ца.

Пад час дыс ку сіі экс пер таў у 
Са ве це Рэс пуб лі кі бы ло пра па-
на ва на, на прык лад, па доў жыць 
тэр мін дзе ян ня Ука за Прэ зі-
дэн та ад 24 ве рас ня 2009 го да 
№ 466 на 2021—2025 га ды і па вя-
лі чыць па мер кам пен са цыі част кі 
пра цэн таў па крэ ды тах і лі зін га-
вых пла ця жах за кошт срод каў 
бюд жэ ту да ўзроў ню ста вак рэ-
фі нан са ван ня, уста ноў ле ных у 
дзяр жа вах, на тэ ры то рыі якіх 
рэа лі зу ец ца пра дук цыя бе ла рус-
кіх вы твор цаў.

На рэ гу ляр най асно ве пры ма-
юц ца зме ны ў нар ма тыў на-пра-
ва выя ак ты, якія да юць больш 
маг чы мас цяў «Бан ку раз віц ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» для пад-
трым кі экс пар ту бе ла рус кіх та-
ва раў і па слуг.

Пры вя ду прык лад. Сё ле та ў 
кра са ві ку—маі Са ве там Рэс пуб лі кі 
бы ло адоб ра на 37 за ко на пра ек-
таў, 17 з якіх спры я юць раз віц цю 
знеш ня га ганд лю і экс пар ту бе-
ла рус кіх та ва раў і па слуг. Бу дзем 
пра цяг ваць ап ты мі за ваць за ка-
на даў ства ў сфе ры пад трым кі 
экс пар ту з улі кам су свет най прак-
ты кі і функ цы я на ван ня бе ла рус-
кай ма дэ лі эка но мі кі.

Акра мя тра ды цый ных фор маў 
эка на міч най дып ла ма тыі, мэ та-
згод на мак сі маль на за дзей ні-
чаць па тэн цы ял пар ла мен та ры яў 
для рэа лі за цыі між дзяр жаў ных 
да моў ле нас цяў, да сяг ну тых на 
вы шэй шым і вы со кім уз роў нях 
у част цы пра соў ван ня знеш не-
эка на міч ных ін та рэ саў Бе ла ру сі 
ў кра і нах «да лё кай ду гі». У рам-
ках роз ных ві зі таў бе ла рус кіх 
се на та раў за мя жу, па ся джэн-
няў між пар ла менц кіх ка мі сій 
вя дзец ца па ста ян ны ма ні то рынг 
вы ка нан ня пла наў, пра та ко лаў і 
«да рож ных кар таў» эка на міч на га 
су пра цоў ніц тва.

У Са ве це Рэс пуб лі кі ство ра ны 
ра бо чыя гру пы па су пра цоў ніц-
тве з пар ла мен та мі за меж ных 
дзяр жаў, кі раў ні кі якіх рэ гу ляр-
на ўдзель ні ча юць у па ся джэн нях 
двух ба ко вых між ура да вых ка-
мі сій па ганд лё ва-эка на міч ным 
су пра цоў ніц тве і па маг чы мас ці 
са дзей ні ча юць пра соў ван ню бе-
ла рус кіх та ва раў і па слуг у кра і-
ны-парт нё ры.

Пад рых та ваў 
Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

«Час экс пар цё рам ска рыс тац ца «Час экс пар цё рам ска рыс тац ца 
«акном но вых маг чы мас цяў»«акном но вых маг чы мас цяў»

«На рошч ван не 
знеш не ганд лё вай 
дзей нас ці мо жа і па він на 
стаць ад ным з драй ве раў 
эка на міч на га раз віц ця 
рэ гі ё наў. Ад нак па куль 
асноў ны ўнё сак у экс парт 
Бе ла ру сі ро бяць ста лі ца 
і Мін ская воб ласць».


