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«У НАС ДАЎНIЯ
I ДОБРЫЯ АДНОСIНЫ
З БЕЛАРУСКIМ НАРОДАМ»
К

абардзiнаБалкарская Рэспублiка
належыць да лiку тых
рэгiёнаў Расii, дзе актыўна
працуюць з замежнымi
партнёрамi, геаграфiя якiх
вельмi разнастайная —
Iталiя, Германiя, Украiна,
Азербайджан, Польшча.
Усяго — дваццаць краiн
блiзкага i далёкага замежжа.
Як жа на гэтым фоне
развiваецца супрацоўнiцтва
з Рэспублiкай Беларусь?
I ў якой меры гэта
ўзаемадзеянне закрануў
фiнансавы i эканамiчны крызiс?
На гэтыя i шэраг iншых пытанняў
карэспандэнт «Звязды» папрасiў
адказаць прэзiдэнта КабардзiнаБалкарскай Рэспублiкi
Арсена КАНОКАВА.
— Сёння ўзаемны тава раабарот па мiж на шы мi рэс пуб лi ка мi
па раў наль на не вя лi кi i не ад павя дае эка на мiч ным па тэн цы ялам ба коў, — ад значыў Ар сен
Ба шыра вiч. — I мы га ва рылi пра
гэта на сустрэчы з Прэзi дэн там
Бе ла ру сi Аляк санд рам Лу кашэн кам у жнiў нi мi нула га го да.
Ас но ва бе ла рус ка га экс пар ту ў
КБР — па стаўка мэб лi, будма тэры я лаў, хiм ва лак на, пра дук таў
хар чаван ня i нека торых вi даў тава раў народ на га ўжытку. Разам
з тым беларускiя прадпрыемствы
гатовыя па стаўляць у рэспуб лi ку
дарожна-будаўнiчую, сельскагаспадарчую, кар'ерную, лесатэхнiчную, спецы яльную, каму нальную
тэх нi ку, пра дук цыю аў та ма бi лебуда вання, ха ла дзiльнi кi. З КБР
у Бе ла русь iдзе наф та пра мысло вае аб ста ля ван не, ка бель ная
пра дукцыя, ал мазны iнструмент.
Такса ма бе ла рус кiх спа жыў цоў
мо гуць за цi ка вiць та кiя та ва ры
з Ка бар дзi на-Балкарыi, як валь-

фрам, малiбдэн, экала гiч на чыстая са да вi на i ага род нi на, мi неральная вада i многае iншае.
Але ўсё ж дзелавыя i гандлёва-эканамiчныя сувязi памiж нашы мi рэс пуб лi ка мi раз вi ва юц ца
ў сва бод ным рын ка вым па лё це
без уся ля кiх дзяр жаў ных прэфе рэн цый. Iс нуе такса ма прабле ма, якая тар мо зiць раз вiц цё
гандлёва-эканамiчных стасункаў
па мiж Бе ла рус сю i Ка бар дзi наБал ка ры яй. Нам да во дзiц ца закупляць беларускую сельгас тэхнiку праз шматлiкiх пасрэднiкаў,
хоць працаваць напрамую было
б выгадней абодвум бакам. Мы
ўсве дам ля ем гэ тыя пра бе лы. I
цяпер рыхтуецца пагадненне памiж Рэс пуб лi кай Бе ла русь i Кабардзiна-Балкарскай Рэспублiкай
Расiйскай Федэрацыi аб гандлёва-эканамiчным, навукова-тэхнiчным i культурным супрацоўнiцтве.
Пасля яго падпiсання адбудзецца
аб мен прад стаў нi ка мi, i, ду маю,
да ку мент на дасць iм пульс раз-

вiццю нашых узаемадачыненняў.
У рамках пагаднення можна будзе стварыць такiя струк туры, як
Гандлёвы дом «Кабардзiна-Балкарыя» ў Мiнску i Гандлёвы Дом
«Беларусь» у Нальчыку. Прычым,
«Беларусь» у Нальчыку ў сувязi з
цэнтральным размяшчэннем Кабардзiна-Балкарыi на Паўночным
Каўказе можа адыграць ролю рэгiянальнага Паўночна-Каўказскага прадстаўнiка таваравытворцаў
Рэспублiкi Беларусь.
Што датычыцца ўплыву крызiсу, то значнага змянення аб'ёмаў
экспартна-iмпартнага тавараабароту па гэтай прычыне ў нас у рэспублiцы не адбылося. КабардзiнаБалкарыя дынамiчна развiваецца,
штогод знiжаючы датацыйнасць на
пяць—сем працэнтаў i павялiчваючы даходнасць бюджэту. У нашым
экспарце пераважае харчовая прадукцыя, вырабы з чорных металаў,
электрычныя машыны i абсталяванне. Асноўныя пастаўшчыкi экспартнай прадукцыi — акцыянерныя таварыствы «Кабельны завод
«Каўказкабель» i «Халвовы завод
«Нальчыцкi».
— Якiя перспектывы мае развiццё вытворчай кааперацыi памiж Кабардзiна-Балкарыяй i Беларуссю?
— Безумоўна, вытворчая кааперацыя ў форме сумесных прадпры ем стваў можа даць доб рыя
вы нi кi. На бе ла рус кiх за во дах
захавалася традыцыйна высокая
культу ра вы твор час цi. Яны выпус ка юць ма гут ную, на дзей ную
тэх нi ку, якая са сту пае леп шым
заходнiм узорам, магчыма, толькi
крыху меншым узроўнем камфорту. Нам добра вядомыя беларускiя
МА Зы, Бе лА Зы, трак та ры, тралейбусы. Кабардзiна-Балкарская
Рэспублiка — рэгiён з празмернай прапановай працы. На жаль,
пра стой ва юць не ка то рыя прад-

прыемствы, якiя ў савецкiя часы
з'яўлялiся часткай ваенна-прамысловага комплексу. Iх можна выкарыстоўваць для арганiзацыi лiнiй
па зборцы абсталявання, вырабу
камплектавых частак для тэхнiкi,
якая рэалiзоўваецца беларускiмi
прадпрыемствамi ў Паўночнакаўказскiм рэгiёне. У нас ёсць станоўчы вопыт падобнай кааперацыi з Вал га град скай воб лас цю
па зборцы аў тобусаў «Валжанiн»
у адным з гарадоў рэспублiкi —
Баксане. На працягу шэрагу гадоў
з беларускiмi вытворцамi абутку, у
тым лiку з прадпрыемствам «Белвест», актыўна працуе дзяржаўнае
кабардзiна-балкарскае прадпрыемства «Нарбек», якое выпускае
лiс та вы скур кар дон, абут ко выя
зад нi кi, вус цiл кi i мае ўлас ную
абутковую вытворчасць. Пры аптымальна разлiчанай эканамiчнай
мэтазгоднасцi мiжрэспублiканскi
тандэм гэтых прадпрыемстваў можа таксама даць добрыя вынiкi.
— Якiя рэзервы бачаць у Кабардзiна-Балкарскай Рэспублiцы
па актывiзацыi супрацоўнiцтва з
Рэспублiкай Беларусь у рамках
праграм Саюзнай дзяржавы, якiя
ўжо дзейнiчаюць i яшчэ распрацоўваюцца на перспектыву?
— Мы вельмi хочам, каб станаўленне Саюзнай дзяржавы Расiйская Федэрацыя — Рэспублiка
Беларусь набiрала максiмальныя
абароты i каб цэнтраiмклiвы рух
уцягваў у яго i iншыя краiны былога вялiкага Саюза. КабардзiнаБалкарская Рэспублiка зробiць для

гэтага ўсё, што ад яе залежыць.
Як вядома, некаторыя рэгiёны
Беларусi пацярпелi ў час чарнобыль скай ка та стро фы. Ка бардзiна-Балкарыя магла б прыняць
актыўны ўдзел у аздараўленнi людзей, якiя прайшлi праз гэту бяду. У
савецкiя часы наша рэспублiка была добра вядомая як курортна-турыстычная Мекка з найвышэйшай
вяршыняй Расii i Еўропы — Эльбрусам. Тут праходзiлi дзясяткi Усесаюзных турыстычных маршрутаў,
а гарналыжнiкi могуць катацца на
горных схiлах ледзь не круглы год.
У наваколлi Эльбруса размешчана
ўнiкальная клiматычная здраўнiца
для астматыкаў. Сталiца рэспублiкi
— Нальчык — курортная, бальнеалагiчная здраўнiца, дзе дзякуючы
лячэбнай гразi i нарзанам вылечваюцца дзясяткi захворванняў, у тым
лiку апорна-ру хальнага апарата,
скурныя, гiнекалагiчныя, неўралагiчныя i многiя iншыя.
Ка бар дзi на-Бал ка рыя мо жа
прапанаваць Рэспублiцы Беларусь
комплекс курортна-турыс тычных
паслуг па дагаворы або прапанаваць стаць уладальнiкам цi саўладальнiкам здраўнiц, набываючы iх
або iнвестуючы фiнансавыя сродкi
ў курортна-рэкрэацыйны комплекс
(www.kbr-invest.ru). У сваю чаргу,
для нас уяўляе вялiкую цiкавасць
супрацоўнiцтва ў сферах вышэйшай адукацыi, аховы здароўя, культуры, у якiх Беларусь традыцыйна
займала высокiя пазiцыi.
У народа Кабардзiна-Балкарскай Рэспублiкi — даўнiя i добрыя

адносiны з беларускiм народам. На
працягу шэрагу гадоў саветнiкам
пасла Расiйскай Федэрацыi ў Беларусi працаваў наш зямляк Анатоль
Емузаў. Прадстаўнiком культурных
iнтарэсаў беларусаў у нашай рэспублiцы сёння з’яўляецца кiраўнiк
грамадскага ру ху «За яднанне»
— «Сябры», дэпутат Парламента
Кабардзiна-Балкарскай Рэспублiкi Павел Сiдарук. Хачу адзначыць,
што да бе ла рус кай ды яс па ры
шматнацыянальны народ рэспублiкi ставiцца з глыбокай павагай.
Iнакш i быць не можа, таму што
кабардзiна-балкарскiя беларусы
— шчырыя, прыстойныя i працавiтыя людзi.
— Якiм магло б быць супрацоўнiцтва прадстаўнiкоў малога
i сярэдняга бiзнэсу КабардзiнаБалкарыi i Беларусi?
— Малы i сярэднi бiзнэс — гэта
першапачаткова мала кiраваныя
рынкавыя формы. Яны iснуюць, каб
запаўняць свабодныя эканамiчныя
нiшы. Думаецца, што Пагадненне
памiж Рэспублiкай Беларусь i Кабардзiна-Балкарскай Рэспублiкай
аб гандлёва-эканамiчным, навукова-тэхнiчным i культурным супрацоўнiцтве дазволiць усебакова прааналiзаваць рынкi нашых суб'ектаў
гаспадарання. Сёння аб ролi малога прадпрымальнiцтва ў нашых
узаемаадносiнах унутры Кабардзiна-Балкарыi мы можам меркаваць
толькi па прысутных на нашых рынках беларускiх таварах.
Пытаннi задаваў
Барыс ЗАЛЕСКI.

