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«МЫ СУСЕДЗI I ПАВIННЫ ЗАЎСЁДЫ
IМКНУЦЦА ДА ЛЕПШАГА!»
Д

РУГОЕ пасяджэнне Сумеснай польска-беларускай камiсii па эканамiчным супрацоўнiцтве, якое прайшло ў студзенi
ў Мiнску, адбылося ва ўмовах
значнага панiжэння таваразвароту памiж нашымi краiнамi. Якiя
меры для пераадолення негатыўных тэндэнцый i наступнага
паспяховага партнёрства былi
прапанаваныя падчас названага
мерапрыемства? На гэтае i iншыя пытаннi «Звязды» адказвае
кiраўнiк аддзела садзейнiчання
гандлю i iнвестыцыям, першы
дарадца Пасольства Рэспублiкi
Польшча ў Рэспублiцы Беларусь
Веслаў ПАКЛАДЭК.

— Крызiс сапраўды адбiўся на нашым таваразвароце, — адзначыў спадар Пакладэк. — На пасяджэннi
Сумеснай камiсii было прапанавана некалькi мерапрыемстваў, якiя змогуць у пэўнай ступенi iнтэнсiфiкаваць наша супрацоўнiцтва i ўзаемны тавараабмен.
Вядома, вынiкi не з'явяцца iмгненна, для гэтага патрэбен час. Кажучы аб прапановах, мы маем на ўвазе,
у першую чаргу, праекты ў беларускай энергетыцы.
У найблiжэйшай будучынi яны павiнны ўзмацнiць наша ўзаемадзеянне ў эканамiчнай галiне, а канкрэтна
— стымуляваць рост гандлю памiж нашымi краiнамi.
Таксама з гэтай мэтай ёсць намер пабудаваць памiж
Беларуссю i Польшчай прадуктаправад, па якiм будзе
пастаўляцца звадкаваны газ на польскi бок. Каб зэканомiць на транспарце, прапаноўваецца будаўнiцтва
памiж населенымi пунктамi Свiслач—Вавiлы працягласцю ў 30—40 кiламетраў. Да iншых дзеянняў, якiя ў
будучынi могуць станоўча адбiцца на тавараабмене,
адносiцца дэклараваная дапамога польскiх устаноў у
прасоўваннi беларускiх тавараў на рынак Польшчы, а
тым самым i Еўрасаюза.
Беларускi бок падчас пасяджэння камiсii прадэманстраваў свае дадатковыя экспартныя магчымасцi,
у тым лiку ў металургiчнай, электратэхнiчнай i сельскагаспадарчай галiнах, што было перададзена на
разгляд прадстаўнiкам польскага бiзнэсу.
Заўважу, што ў польскага боку ёсць таксама iншыя
канструктыўныя прапановы. У прыватнасцi, наша кампанiя «Фамур» актыўна працуе ў Беларусi i прапануе
пачаць сумесную вытворчасць надзейнай i недарагой
тэхнiкi для шахтаў аб'яднання «Беларуськалiй». Польскiя прадпрымальнiкi бачаць магчымасць укаранення
вынiкаў iх добрых распрацовак. Калi працэс пойдзе,
гэта паўплывае на павелiчэнне ўзаемнага таваразвароту, а ў перспектыве гэта тэхнiка можа быць i
прадметам паставак ў iншыя краiны, напрыклад, у
Расiю i ва Украiну.
Наступны момант — гэтае прызнанне Еўрасаюзам для Беларусi прэферэнцый (GSР), якiя яна мела
раней. Мы за тое, каб сёлета тут таксама з'явiўся
iстотны прагрэс, але для гэтага патрэбныя пэўныя
дзеяннi з беларускага боку. Мы садзейнiчаем усяму,
што спрыяе развiццю эканамiчных кантактаў Беларусi з Польшчай — членам Еўрасаюза. Бо мы суседзi i
ў адносiнах памiж нашымi краiнамi заўсёды павiнны
iмкнуцца да лепшага.
— Мытны саюз Беларусi, Расii i Казахстана,
безумоўна, стварае новыя ўмовы для развiцця i
польска-беларускага супрацоўнiцтва, вываду яго
на якасна новы ўзровень. Гэта пытанне актыўна
абмяркоўвалася i на пасяджэннi камiсii. Якiя перспектывы бачацца вам у гэтай сувязi?
— Сён ня на конт Мыт на га са ю за па куль яшчэ
складана сказаць нешта канкрэтнае. На жаль, такiя
арганiзацыi нараджаюцца, пераадольваючы шматлiкiя праблемы. Мы верым, што будуць вынiкi, але
не варта чакаць iх iмгненнага з'яўлення. Для Поль-

Мода. Стыль. Шарм.

шчы, на ша га бiз нэ су i Еў ра са ю за ў цэлым гэ та,
верагодна ў будучынi, будзе плюсам. Мяркуем, што
некаторыя пытаннi змогуць хутчэй разглядацца ў
плоскасцях глабальных: Еўрасаюз — Мытны саюз.
Для нашых прадпрыемстваў станоўчым гэты саюз
стане ў тым выпадку, калi будзе працаваць так, як
працуе Еўрапейскi саюз. Але на сёння ёсць i адмоўныя праявы пачатку дзейнасцi Мытнага саюза.
Польскiя прадпрымальнiкi, якiя прыйшлi ў Беларусь
як iнвестары i атабарылiся ў свабодных эканамiчных
зонах, цяпер адчуваюць некаторы дыскамфорт. У
iх з'явiлiся шматлiкiя невядомыя: як iх надалей будуць трактаваць, у якой ступенi захаваецца iх статус
i г.д. Адсутнасць канкрэтных рашэнняў для захавання стабiльнасцi працы ў СЭЗ з'яўляецца свайго
роду тормазам для прыходу туды новых прадпрыемстваў. Давядзецца трохi пачакаць, каб польскiя
прадпрымальнiкi сталi з аптымiзмам глядзець на
Мытны саюз.
На пасяджэннi двухбаковай камiсii бакi дамовiлiся аб правядзеннi ў першым квартале гэтага года
ў Варшаве форуму-семiнара, у якiм возьмуць удзел
беларускiя прадстаўнiкi Мiнiстэрства замежных спраў,
Дзяржаўнага мытнага камiтэта, Мiнiстэрства эканомiкi. Беларускi бок паспрабуе паказаць прынцыпы
працы Мытнага саюза i падзялiцца вопытам першых
месяцаў яго iснавання, а таксама прадэманстраваць
яго пазiтыўныя бакi ў будучынi. Гэта — правiльнае
рашэнне: чым раней польскiя прадпрымальнiкi будуць
валодаць такой iнфармацыяй, тым хутчэй будзе развiвацца наша далейшае супрацоўнiцтва.
— Па вынiках сустрэчы, якая адбылася ў Мiнску, была падпiсана дамова памiж Дзяржаўным
камiтэтам па маёмасцi Рэспублiкi Беларусь i польскiм акцыянерным таварыствам «АKJ Сарitаl» аб
прадстаўленнi iнтарэсаў Беларусi па пытаннях
прыцягнення ў яе iнвестыцый. Што стаiць за гэтай дамовай?
— Наша кампанiя выкарыстала беларускi закон
аб iнвестыцыйных агентах. «АKJ Сарitаl» прыйшла
да высновы, што ў яе ёсць добрыя кантакты не толькi ў Польшчы, але i ў Еўропе, i яна можа быць тым
звяном, якое пастараецца прыцягнуць у Беларусь
iнвестараў. З беларускага боку дамовай вызначаны
арганiзацыi i ўстановы для падтрымкi i ўзаемадзеяння, такiя, як «Белхарчпрам», «Белнафтахiм», Мiнскi
аблвыканкам. Што датычыцца метадаў, то адзiн з
iх — гэта перакананне патэнцыйных iнвестараў. У
нашай кампанii ёсць вопыт у iх пошуку, i яе дзейнасць будзе накiравана на тое, каб садзейнiчаць
iх прыходу ў Беларусь. Знакавым з'яўляецца тое,
што гэта — дамова нумар адзiн, якую падпiсаў Урад
Беларусi з польскай арганiзацыяй у якасцi iнвестыцыйнага агента.
Калi казаць аб польскiх iнвестыцыях у Беларусi, то
наша Пасольства пастаянна вядзе працу ў гэтым напрамку. Мы кансультуем як нашых, так i вашых прадпрымальнiкаў. Магу сказаць, што ў пачатку мiнулага
года польскiя партнёры праяўлялi большую цiкавасць
да iнвеставання ў беларускую эканомiку. У другой
жа палове гэта цiкавасць пайшла на спад. Магчыма,
гэта звязана з крызiсам або з прыпыненнем лiбералiзацыi беларускай эканомiкi. Але сам факт, што
польскiя iнвестары пастаянна цiкавяцца i пастаян-
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Зэльве. Якiя новыя перспектыўныя прапановы ў
энергетычнай сферы абмяркоўвалiся ў Мiнску?
— Зэльва — гэта, вядома, найважнейшы праект
на сёння. Праца пастаянна iдзе, i аб яе вынiках нас
будуць апавяшчаць. Падчас студзеньскай сустрэчы
ў Мiнску таксама абмяркоўваўся новы праект, у якiм
Польшча можа адыграць кансультацыйную ролю,
асаблiва ў пачатку яго развiцця. Беларускi бок папрасiў дапамагчы ў справе здабычы i эксплуатацыi
бурага вугалю, залежы якога ёсць у беларускай зямлi i якiя дагэтуль не выкарыстаныя. У Польшчы ёсць
вялiкi вопыт у гэтай галiне. У нас ёсць тры вялiкiя
басейны бурага вугалю каля гарадоў Турув, Белхатув i Конiн. Натуральна, ёсць практыка распрацоўкi
кар'ераў i злучэння здабычы вугалю з вытворчасцю
электраэнергii. Мы гатовыя дапамагчы. Для Беларусi,
як я разумею, праект мае вялiкае значэнне. Бо калi
можна выкарыстаць альтэрнатыўную крынiцу энергii,
то варта гэта зрабiць.
— Сёння вывучаецца магчымасць сумеснай
працы ў нафтагазавай сферы, хiмiчнай прамысловасцi, чыгуначных перавозках, сельскай гаспадарцы. Якiя праекты па гэтых напрамках распрацоўваюцца цяпер?
— У любой з гэтых сфераў мы можам узаемадзейнiчаць. Але пакуль яны ў стадыi распрацоўкi. У
хiмiчнай прамысловасцi, як было сказана вышэй, будаўнiцтва прадуктовага трубаправода. Калi казаць
аб чыгуначных перавозках, ёсць iдэя сумеснага выкарыстання кантэйнернага тэрмiнала, якi нядаўна быў
уведзены ў эксплуатацыю ў порце горада Гданьска.
Напрыклад, ажыццяўленне перавозак кантэйнераў з
Гданьска ў Кiтай праз Польшчу i Беларусь. Гэты праект мае шанцы на рэалiзацыю. У Гданьскага порта
наладжаны дзелавыя адносiны з рознымi партамi ў
свеце. Наша iдэя можа быць цiкавай многiм, у тым
лiку i Беларусi. Ёсць таксама рашэннi па стварэннi
лагiстычных цэнтраў з польскiм капiталам. Побач з
беларускiм горадам Жабiнка адзiн з такiх праектаў
пачынае рэалiзоўвацца.
Што датычыцца харчовай галiны, то тут пакуль
няма новых канкрэтных iнвестараў. Але мы рады,
што некаторыя беларускiя заводы мадэрнiзуюцца з
дапамогай польскага абсталявання, якое адпавядае
сучасным патрабаванням i адрознiваецца прымальнымi цэнамi, а таксама пастаўляецца ў крэдыт на
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нармальных агульнаеўрапейскiх умовах.
— Падчас пасяджэння камiсii немалаважнае
значэнне надавалася малому i сярэдняму бiзнэсу.
Якiя рашэннi па развiццi ўзаемадзеяння малых
i сярэднiх прадпрыемстваў Польшчы i Беларусi будуць увасабляцца ў жыццё ў найблiжэйшай
будучынi?
— У гэтай справе канкрэтыкi не вельмi шмат. У
асноўным уся праца накiравана на кантакты, перадачу вопыту польскiх прадпрыемстваў. Ад беларускiх
бiзнэсменаў мы таксама чакаем абмену вопытам для
таго, каб польскiя партнёры маглi атрымлiваць больш
ведаў аб вашай эканомiцы. Але пакуль усё зводзiцца
да таго, каб навучаць малы i сярэднi бiзнэс, даць яму
тыя веды, якiя з'яўляюцца эфектыўнымi пры вядзеннi
бiзнэсу. Тут маюцца на ўвазе розныя семiнары, якiя
праводзяцца i ў Польшчы, i ў Беларусi. Наша Агенцтва па развiццi малога i сярэдняга бiзнэсу збiраецца
праводзiць семiнары для беларускiх прадпрымальнiкаў. Гэтым пытаннем хочуць заняцца i Польская
гаспадарчая палата, i Польскае агенцтва iнфармацыi
i замежных iнвестыцый. Гэта накiравана на так званую iнтэрнацыяналiзацыю малога i сярэдняга бiзнэсу.
Вядома, трэба ўлiчваць, што не ўсе нашы прынцыпы
можна ўвесцi ў дзейнасць беларускiх бiзнэсменаў,
бо эканамiчныя сiстэмы Польшчы i Беларусi шмат
у чым адрознiваюцца. Але спадзяёмся, што з цягам
часу беларуская эканомiка будзе блiжэй да эканомiкi
Еўрасаюза.
Тут варта ўзгадаць i семiнары для дзяржаўных
службоўцаў. Бо патрэбны новыя веды i новыя спосабы
працы з бiзнэсам i наведвальнiкамi, i гэта абгрунтавана. Асаблiвая ўвага будзе надавацца працэсу складання праектаў у рамках фондаў ЕС або Усходняга
партнёрства, што вельмi актуальна сёння. Кiраўнiцтва
Любускага ваяводства, напрыклад, прапанавала Гомельскаму аблвыканкаму, з якiм у iх iснуюць партнёрскiя сувязi, навучанне дзяржаўных службоўцаў падрабязнасцям падрыхтоўкi праектаў, што з'яўляецца
асаблiвай каштоўнасцю.
— У першай палове лютага мiнiстры замежных
спраў дзвюх краiн падпiсалi Дамову аб правiлах
прымежнага руху. Якiя ўмовы, па вашым меркаваннi, гэта створыць для развiцця турыстычнай
сферы?
— Думаю, гэта будзе вельмi добры крок для кантактаў асаблiва ў памежнай зоне. Ёсць верагоднасць,
што гэта дамова станоўча паўплывае i на турыстычную сферу, i дасць новы iмпульс для ўсталявання новых сувязяў. Што датычыцца турызму, то я лiчу, што
разглядаць прымежны рух як значную крынiцу яго
развiцця не варта. Хоць Аўгустоўскi канал можа даць
пэўныя вынiкi, таму што як польскi, так i беларускi бок
зацiкаўлены ў сумеснай справе. Дамова паўплывае
не толькi на турыстычную сферу, але i на iншыя. Гэта
можа быць добрым iмпульсам i для трансгранічнага
супрацоўнiцтва.
Размову вялi Кацярына ДАРАФЕЙЧЫК
i Барыс ЗАЛЕСКI.

