Геаграфiя дзелавога супрацоўнiцтва: Сербія
Срэчка
ДЖУКIЧ:

«СВАБОДНЫ ГАНДАЛЬ — НАША БУДУЧЫНЯ!»

мiнулым годзе ўзаемны
таваразварот Беларусi i
Сербii склаў каля 65 мiльёнаў
долараў. Цi ёсць рэзервы для
яго павелiчэння ў найблiжэйшыя гады? З гэтага пытання
пачалася наша гутарка з Надзвычайным i Паўнамоцным
Паслом Рэспублiкi Сербiя ў
Рэспублiцы Беларусь Срэчка
ДЖУКIЧАМ.
— Таваразварот у 65 мiльёнаў
долараў з'яўляецца самым высокiм
паказчыкам за апошнiя дзесяць гадоў, — кажа спадар Пасол. — У пачатку гэтага года мы насуперак крызiсу планавалi павелiчэнне аб'емаў
узаемнага гандлю да 100 мiльёнаў.
Для гэтага былi зроблены сур'ёзныя
крокi — ад сустрэч на самым высокiм узроўнi да шэрагу iншых мерапрыемстваў. Але крызiс аказаўся
больш моцным, чым меркавалася.
Рынкi сталi закрывацца. Многiя дзяржавы робяць захады для скарачэння
iмпарту, што, безумоўна, адлюстроўваецца на таваразвароце з iншымi
краiнамi. Бо калi нават адна краiна
праводзiць палiтыку абмежавання
iмпарту, гэта адназначна прыводзiць
да панiжэння таваразвароту. Такiм
чынам, сусветны эканамiчны крызiс
сёлета ўплывае на нашы планы i перашкаджае ў дасягненнi нават леташняга паказчыку аб'ёмаў сербскабеларускага гандлю.
Але, нягледзячы на крызiсную
сiтуацыю, 2009 год — вельмi паказальны i выніковы для двухбаковых
адносiнаў. У прыватнасцi, 29-30 верасня адбылiся палiтычныя кансультацыi памiж беларускім і сербскiм
мiнiс тэрствамi замежных спраў,
чацвёртае пасяджэнне Мiжурадавай двухбаковай камiсii па гандлёвым i эканамiчным супрацоўнiцтве.
Эфектыўным было пасяджэнне Савета дзелавога супрацоўнiцтва, а
таксама правядзенне форуму дзелавых колаў дзвюх краiн. У вераснi
ў Белградзе адкрылася прадстаўнiцтва Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, што таксама з'яўляецца сведчаннем зацiкаўленасцi
нашых дзяржаў ва ўмацаваннi двухбаковых сувязяў. 15 лiстапада Сербiя i Беларусь адзначылi пятнаццацiгоддзе ўсталявання дыпламатыч-
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ных адносiнаў. За гэты час мы дасягнулi значных поспехаў, але яны
не ад па вя да юць маг чы мас цям
абедзвюх краiн. Мы маем вялiкi патэнцыял для ўзаемавыгаднага супрацоўнiцтва i мы павiнны яго выкарыстоўваць.
— На наш погляд, у такiх умовах патрэбна больш ак тыўна
ўключаць у справу рэзервы, якiя
крыюцца ў мiжрэгiянальным супрацоўнiцтве. Якiя ж перспектывы беларуска-сербскага ўзаемадзеяння ў гэтым напрамку? I якiя
намаганнi ў цэлым прыкладаюцца з сербскага боку для ўмацавання мiжрэгiянальных сувязяў?
— У гэтым супрацоўнiцтве вялiкую ролю адыгрываюць гандлёвапрамысловыя палаты. Ужо ажыццяўляюць узаемадзеянне палаты Мiнска
i Белграда. У нас ёсць рэгiянальная
палата горада Новi Сад, якая супрацоўнiчае з Магiлёвам. У горада Нiш
развiваюцца дзелавыя адносiны з
Гроднам. Ёсць i iншыя, якiя кантактуюць з Барысавам, Мазыром, Салiгорскам, Наваполацкам. Супрацоўнiцтва на рэгiянальным узроўнi —
важнае звяно нашых узаемаадносiнаў, да якога сёння, несумненна,
трэба прыцягваць прыватны бiзнэс.
У гандлёвых адносiнах з беларускага боку ўдзельнiчаюць у асноўным
дзяржаўныя прадпрыемствы. У Сер-

бii такiх ужо няма, бо наша эканомiка
цалкам прыватызаваная. Вядома,
нiхто i нiшто не заменiць МАЗ, МТЗ,
Белкалiй, БелАЗ. Але ў эканомiцы
Беларусi прысутнiчае дастаткова
моцны прыватны сектар. I менавiта
яго нам хацелася б задзейнiчаць у
эканамiчным супрацоўнiцтве — гандлёвым, iнвестыцыйным. Мы хацелi б
яшчэ ў гэтым годзе даць магчымасцi партнёрства, якiя ў нас iснуюць,
беларускiм прадпрымальнiкам. Бо
для выхаду з крызiсу неабходна свабодная прыватная iнiцыятыва. Толькi ў гэтым выпадку адкрыюцца новыя
гарызонты, створацца новыя ўмовы
для гандлю. Безумоўна, нашы двухбаковыя адносiны не павiнны быць
накiраваны толькi на заключэнне
гандлёвых здзелак i засноўвацца
толькi на прагматызме. Трэба развiваць i навукова-тэхнiчнае супрацоўнiцтва, i сумеснае прадпрымальнiцтва, спрыяць iнвестыцыйнаму ўзаемадзеянню.
У Беларусi дзейнiчае праграма
развiцця малых i сярэднiх гарадоў,
у сувязi з якой iм надаюцца немалыя прэ фе рэн цыi. Та му сён ня
вельмi выгадным бачыцца ўсталяванне пабрацiмскiх сувязяў памiж
невялiкiмi сербскiмi i беларускiмi
гарадамi. Напрыклад, Пiнск i Шабац ужо з'яўляюцца пабрацiмамi.
Мы вельмi блiзкiя братэрскiя народы i, як кажуць, разумеем адзiн
аднаго з паўслова. Але гэтага не
дастаткова для сапраўднага эканамiчнага ўзаемадзеяння. Неабходны вiзiты беларускiх партнёраў
у Сербiю. Сербскiм бiзнэсменам
патрэбна iнфармацыя аб перспектывах супрацоўнiцтва ў рамках iснуючых у вашай краiне магчымасцяў. Неабходны новыя падыходы.
Памiж нашымi краiнамi няма вiзавага рэжыму. Такiм чынам, не iснуе перашкод для паездак, стасункаў, уста ля ван ня кан так таў. Не
хапае толькi iнiцыятывы. А магчымасцi супрацоўнiцтва ў нас ёсць у
розных абласцях. Напрыклад, у
сель скай гас па дар цы. Але для
плённага супрацоўнiцтва аднаразовых вiзiтаў недастаткова. Патрэб ныя рэ гуляр ныя кан так ты,
нарады, семiнары, навуковыя канферэнцыi. Калi мы пойдзем па та-

кiм шляху, наша ўзаемадзеянне
прынясе добрыя вынiкi.
— У сакавiку ў Мiнску была
падпiсана Мiжурадавая Дамова
аб свабодным гандлi памiж Сербiяй i Беларуссю, што, безумоўна, адкрые новыя гарызонты ў
развiццi двухбаковага супрацоўнiцтва. Якiя перспектывы бачацца Вам у сувязi з гэтым?
— Мы доўгiя гады працавалi над
гэтым дакументам. I нам не шкада
патрачанага часу, бо мы дамаглiся
выдатнай унiкальнай дамовы, якой
Беларусь не мае нi з адной краiнай.
У ёй зафiксаваныя прынцыпы вызвалення ад мытаў на нашы тавары, а таксама адсутнасць адмiнiстрацыйных перашкод. Акрамя таго,
спiс выняткi з рэжыму свабоднага
гандлю вельмi маленькi, прыкладна 6-7 пазiцый. Перавагай з'яўляецца i тое, што ўрады нашых краiн
ужо не могуць сказаць, што ў гэтым
або наступным годзе ўвядуць мыты
на тыя цi iншыя тавары. У дамове
ўсё гэта выразна прапiсана. Цяпер
важна iнфармацыю аб гэтым дакуменце давесцi да ведама беларускага прыватнага бiзнэсу, каб ён iм
эфек тыўна карыс таўся. Важным
з'яўляецца i той факт, што гэтая
дамова складзеная па ўзоры Сусветнай гандлёвай арганiзацыi i па
рэкамендацыях Еўрапейскага саюза. I гэта вялiкi плюс для Беларусi.
Бо, калi гаварыць аб праграме «Усходняе партнёрства», то заключэнне такiх дамоў з'яўляецца яе асноўнай мэтай. Iншымi словамi, такiя
дамовы ў будучынi ў Беларусi з'явяцца з Украiнай, Малдовай, Грузiяй, Ар ме нi яй, Азер бай джа нам.
Свабодны гандаль — гэта, несумненна, наша агульная будучыня.
— У маi ў ходзе Нацыянальнай
выставы Сербii ў Мiнску быў падпiсаны кантракт на будаўнiцтва
дзелавога цэнтра «Delta city» i забудову тэрыторыi каля Нацыянальнай бiблiятэкi з немалым аб'ёмам
iнвестыцый. Якiя новыя перспектыўныя праекты ў гэтым напрамку
абмяркоўваюцца цяпер?
— Насуперак эканамiчнаму крызiсу Урад i Гаспадарчая палата Сербii вырашылi арганiзаваць сёлета
Нацыянальную выставу ў Мiнску.

Яе мэта — пазнаёмiць з сербскай
эканомiкай i раскрыць магчымасцi
двухбаковага партнёрства. Мы задаволены атрыманымi вынiкамi.
Акрамя названых кантрактаў, былi
за клю ча ны i iн шыя ганд лё выя
здзелкi. Што датычыцца iнвестыцый, то ў нас вельмi сур'ёзныя намеры ў дачыненнi да Беларусi ў
гэтай сувязi. Праўда, крызiс уносiць
свае карэктывы, i некаторыя з гэтых iнвестыцый запатрабуюць адтэрмiноўкi, але не адмены.
Адзiн з важных напрамкаў iнвестыцыйнага супрацоўнiцтва — сельская гаспадарка. У Беларусi ёсць
магчымасць вырошчвання розных
сельскагаспадарчых культур, у тым
лiку тых, якiя выкарыстоўваюцца ў
прамысловай пераапрацоўцы. Напрыклад, рапс. Сербская кампанiя
«МК Комерц» вельмi сур'ёзна працуе над гэтым пытаннем. I хоць тут
яшчэ iснуюць некаторыя цяжкасцi,
яны пацiху сыходзяць. I я думаю,
што iнвестыцыi, якiя ў нас запланаваны, будуць здзейсненыя.
— Развiццё вытворчай кааперацыi — адзiн з напрамкаў сербска-беларускага ўзаемадзеяння.
У хуткiм часе плануецца стварэнне сумеснай вытворчасцi беларускiх трактароў у Сербii. Якiя
новыя прапановы могуць паступiць з сербскага боку ў найблiжэйшы час?
— Наша канцэпцыя сумеснай вытворчасцi ў тым, што мы хочам за
два гады асвоiць у Сербii вытворчасць трактароў магутнасцю 90 i болей конскiх сiлаў па беларускай тэхналогii. Гэта дазволiць нам экспартаваць iх затым як сербска-беларускi
тавар ва ўсе краiны Балканскага рэгiёна. Па такой жа схеме мы супрацоўнiчаем з «Фiятам» — iтальянскай
аўтамабiльнай кампаніяй. Аналагiчную мадэль прапануем i МАЗу. Пры
гэтым мы iнiцыюем вытворчасць грузавiкоў i аўтобусаў, палiвам для якiх
будзе газ. У нас ёсць добрыя тэхналогii выкарыстання газу ў якасцi аўтамабiльнага палiва.
Са свайго боку мы прапануем
ажыццяўляць вытворчасць сербскiх
брэндаў у Беларусi. Напрыклад,
электрычныя, газавыя i iншыя лiчыльнiкi. На гэты конт ужо вялiся

перамовы «Руднапа» з «Iнтэгралам». Гэтая прапанова здаецца
нам вельмi прывабнай для беларускага рынку. Вяртаючыся да тэмы сельскай гаспадаркi, заўважу,
што тут ужо многае зроблена. Некалькi гадоў спецыялiсты працуюць
над тым, каб у Беларусi выкарыстоўвалiся сербскiя гатункi сельскагаспадарчых культур. Ваша краiна
купляе ў нас насенне кукурузы,
цукровых буракоў. Гэты спiс можна
пашырыць садовымi культурамi.
— Навукова-тэхнiчнае ўзаемадзеянне адыгрывае немалую ролю ў развiццi партнёрскiх сувязяў. З якiмi новымi формамi супра цоў нiц тва i iна ва цый ны мi
праектамi ў гэтай сферы гатова
выступiць Сербiя ў найблiжэйшай перспектыве?
— Навукова-тэхнiчнае супрацоўнiцтва па сваiм азначэннi —
доўгатэрмiновая рэч. Тут вынiкi не
могуць з'явiцца iмгненна, на гэта
патрэбен час. Сёння мы, як было
сказана вышэй, сумесна працуем
над стварэннем гатункаў сельскагаспадарчых культур. Яшчэ iснуе
адзiн выдатны праект, якi датычыцца лазернай фiзiкi i ажыццяўляецца ўжо каля 10 гадоў. У яго
межах кожны год праходзяць семiнары як у Сербii, так i ў Беларусi.
Але фiзiка патрабуе сродкаў. Навука сама па сабе не можа зарабляць, ёй неабходны ўкладаннi альбо з боку дзяржавы, альбо з боку
бiзнэсу. У цяперашнiх крызiсных
рэалiях гэта няпрос та. У час сустрэч як з сербскiмi, так i з беларускiмi вучонымi я заўсёды кажу
пра тое, што нам трэба распрацоўваць новыя сумесныя праекты. Мы
ўжо некалькi гадоў працуем над
стварэннем Мiж урадавай камiсii
па навукова-тэхнiчным супрацоўнiцтве. Спадзяюся, у хуткiм часе
яна ўсё ж з'явiцца. Гэта патрэбная
форма дзейнасцi, без яе не абысцiся. Падобныя структуры аб'ядноўваюць нашы намаганнi, пашыра юць рам кi ўза е ма ад но сi наў i
спры я юць з'яўлен ню су мес ных
узаемавыгадных праектаў.
Размову вялi
Кацярына ДАРАФЕЙЧЫК
i Барыс ЗАЛЕСКI.

