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США. Сейчас эти устремления продолжаются, однако пока их результат далек 
от желаемого. И в этом случае главным кажется не итог (сохранение суверени-
тета), а отсутствие положительного тренда в этом вопросе. 

Говоря о способности торговаться и получать максимальную выгоду от пар-
тнеров, Минск можно охарактеризовать как образец такой политики. За послед-
ние 15 лет белорусские власти успели получить дивиденды и от России, и от За-
пада, в зависимости от международной конъюнктуры. Главными такими диви-
дендами были и остаются сравнительно невысокие цены на энергетическое сы-
рье, преференциальный доступ на российский рынок, возможности для нефте-
перерабатывающего бизнеса, кредитные ресурсы. В расчете на душу населе-
ния накопленная окончательная выгода (без учета кредитов), по всей видимо-
сти, выводит Беларусь вперед соседней Украины, а существенно большие успе-
хи по первому и третьему направлению многовекторности делают ее едва ли не 
лидеров всего постсоветского пространства. 

Говоря о третьем направлении, чаще всего отмечаются положительные сто-
роны белорусского государственного строительства. Особенно это стало попу-
лярным в последнее время на фоне все менее успешной Украины, которую ино-
гда стали причислять к категории failed state.

Тем не менее, если рассматривать белорусский пример изолированно, то 
приходится признать, что по большому числу показателей государственное 
строительство далеко не столь однозначно. Многочисленные структурные про-
блемы в экономике, постоянная зависимость от внешней кредитной поддержки, 
растущее долговое время, неразвитость частного сектора и динамически снижа-
ющаяся конкурентоспособность многих отраслей реального сектора — все это 
позволяет сделать вывод, что полученные от многовекторности выгоду расходо-
вались неэффективно. 

Но главная проблема заключается в том, что в последние годы главным и 
едва ли не единственным бенефициаром многовекторности стала белорусская 
политическая система. Основные внешние ресурсы идут (пока успешно) на под-
держание ее стабильности. Одновременно растет разрыв между тем внешнепо-
литическим курсом, который проводят белорусские власти, и запросами со сто-
роны общества и ряда бизнес-элит. Есть основания полагать, что в будущем этот 
разрыв станет главным катализатором смены курса, будь то добровольно или 
вынужденно, действующим или последующим политическим руководством. 
И когда это произойдет, Беларусь рискует потерять контроль над собственной 
многовекторностью. 

КАНЦЭПЦЫЯ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕКІ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ПАГРОЗАХ І ВЫКЛІКАХ 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕКІ КРАІНЫ

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

9 лістапада 2010 г. указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь была зацверджа-
на новая рэдакцыя Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Як 
адзначана ў Канцэпцыі, «Рэспубліка Беларусь з’яўляецца незалежнай, суверэн-
най еўрапейскай дзяржавай, якая адбылася і не адносіцца ні да аднаго з сус-
ветных цэнтраў сілы, праводзіць міралюбную знешнюю палітыку і імкнецца да 
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стварэння ўмоў для набыцця нейтральнага статусу». Гэтая фармулёўка дае ад-
каз на пытанне (наконт імкнення да нейтралітэту), які мы не можам знайсці 
ні ў Ваеннай дактрыне 2002 г., ні ў Асноўных напрамках унутранай і знешняй 
палітыкі Рэспублікі Беларусь 2005 г. Праўда, гэта палажэнне ў Канцэпцыі гу-
чыць не так катэгарычна і сцісла, як яно зафіксавана ў Канстытуцыі, і праду-
гледжвае працяглы працэс стварэння ўмоў для набыцця нейтральнага стату-
су. Разам з тым з’яўленне ў афіцыйным дакуменце ўпершыню пасля прыняцця 
Канстытуцыі ў 1994 г. спасылкі на імкненне стаць нейтральнай дзяржавай мож-
на расцэньваць як пэўнае вяртанне да канцэптуальных установак парламенцкай 
рэспублікі, для якой канцэпцыя нейтралітэту была вядучай.

У адрозненне ад папярэдніх дакументаў падобнага канцэптуальнага харак-
тару дзейная Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі даволі рэалістычна і без пры-
крас апісвае стан нацыянальнай бяспекі краіны на сучасным этапе і асноўныя 
пагрозы, выклікі і рызыкі, якім яна падвяргаецца. Паводле Канцэпцыі, 
асноўнымі патэнцыяльнымі або сапраўднымі пагрозамі нацыянальнай бя-
спецы ў знешнепалітычнай сферы з’яўляюцца: замах на незалежнасць, тэры-
тарыяльную цэласнасць, суверэнітэт і канстытуцыйны лад Рэспублікі Бела-
русь; навязванне Рэспубліцы Беларусь палітычнага курсу, які не адпавядае яе 
нацыянальным інтарэсам; умяшанне звонку ва ўнутрыпалітычныя працэсы. 
У знешнеэканамічнай сферы пагрозамі нацыянальнай бяспецы з’яўляюцца: 
недастатковая канкурэнтаздольнасць эканомікі; няздольнасць вяртаць і 
абслугоўваць знешні і ўнутраны доўг; немагчымасць гарантаванага забеспячэн-
ня сыравіннымі і энергетычнымі рэсурсамі ў аб’ёмах, якія забяспечваюць вы-
значаны рост ВУП; страта знешніх рынкаў, у тым ліку ў выніку дыскрымінацыі 
беларускіх вытворцаў; адставанне ў тэмпах пераходу эканомікі да перадавых 
тэхналагічных укладаў ад іншых дзяржаў; недастатковыя аб’ёмы і нізкая якасць 
замежных інвестыцый.

Да вонкавых крыніц пагроз нацыянальнай бяспецы ў палітычнай сферы 
ў прыватнасці аднесена паслабленне інтэграцыйных структур і міжнародных 
арганізацый, удзел у якіх прымае Рэспубліка Беларусь. Тут маецца на 
ўвазе Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі, ЕўрАзЭС, АДКБ, СНД у цэлым. 
У эканамічнай сферы асноўнымі знешнімі крыніцамі пагроз нацыяналь-
най бяспецы з’яўляюцца: пагаршэнне ўмоў знешняга гандлю, прыцягнен-
ня крэдытных і інвестыцыйных рэсурсаў; прыняцце замежнымі дзяржавамі 
пратэкцыянісцкіх захадаў, устанаўленне бар’ераў і дыскрымінацыйных умоў 
ажыццяўлення экспартна-імпартных аперацый; мэтанакіраванае абмежаван-
не транзітных магчымасцей Рэспублікі Беларусь; дыскрымінацыя Рэспублікі 
Беларусь у рамках міжнародных саюзаў і утварэнняў. Відавочна, што тут ма-
юцца на ўвазе захады, што прымаліся як Расійскай Федэрацыяй (якія вялі да 
газавых, нафтавых, малочных і іншым гандлёвым канфліктам), так і прыма-
юцца зараз заходнімі дзяржавамі (эканамічныя санкцыі). У ваеннай сферы да 
асноўных знешніх крыніц ваенных пагроз для Беларусі аднесены ўзмацненне 
ўдарна-наступальных магчымасцей ваенна-палітычных саюзаў у Еўрапейскім 
рэгіёне (тэрмін выкарыстаны ў множным ліку, хоць зразумела, што гаворка 
ідзе выключна пра НАТА), якое вядзе да парушэння існуючага балансу сіл, а 
таксама нарошчванне ваеннай інфраструктуры паблізу межаў Рэспублікі Бе-
ларусь; зніжэнне патэнцыялу і магчымасцей ваенна-палітычных саюзаў з уд-
зелам Рэспублікі Беларусь для забеспячэння калектыўнай бяспекі (маецца на 
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ўвазе АДКБ). У сацыяльная сферы да асноўных знешніх крыніц, што пагра-
жаюць нацыянальнай бяспецы, аднесены аслабленне нацыянальна-культурнай 
ідэнтычнасці беларускай дыяспары і істотнае ўшчамленне законных правоў і 
інтарэсаў суайчыннікаў. Трэба заўважыць у сувязі з гэтым, што Канцэпцыя ад-
нак не бачыць пагроз для нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці беларускай 
нацыі (сам тэрмін беларуская нацыя ўжыты толькі адзін раз) і для існавання бе-
ларускай мовы (моўнае пытанне ўвогуле не згадваецца). У інфармацыйнай сфе-
ры да асноўных знешніх крыніц, што пагражаюць нацыянальнай бяспецы, адне-
сены ў прыватнасці ўразлівасць інфармацыйнай прасторы краіны ад вонкавага 
ўздзеяння і перашкоды ў пашырэнні нацыянальнага кантэнта (маецца на ўвазе 
змест сродкаў масавай інфармацыі) Рэспублікі Беларусь за мяжой. 

Такім чынам пералік і характарыстыкі ў Канцэпцыі пагроз і выклікаў для 
нацыянальнай бяспекі краіны ўяўляюцца дастаткова рэалістычнымі і сведчаць 
аб сур’ёзных праблемах і цяжкасцях для забеспячэння нацыянальных інтарэсаў 
Рэспублікі Беларусь. Існуючыя пагрозы і выклікі ў сферы нацыянальнай 
бяспекі ставяць пад сумненне працытаваны вышэй тэзіс Канцэпцыі аб тым, што 
Рэспубліка Беларусь адбылася як незалежная і суверэнная еўрапейская дзяр-
жава. Падзеі ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне, што адбыліся ў апошнія пяць год, 
асабліва расійска-ўкраінскі канфлікт, дэманструюць нарастанне пагроз для на-
цыянальнай бяспекі беларускай дзяржавы і патрабуюць адэкватнага рэагавання 
з боку дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый і ўсіх свядомых грамадзян 
Рэспублікі Беларусь.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет

В современных условиях возможности реализации внешней политики 
Республики Беларусь определяются следующими аспектами.

1. Республика Беларусь представляет собой среднее по размерам государ-
ство с природными условиями, позволяющими вести хозяйственную деятель-
ность, и выгодным геостратегическим и геоэкономическим положением (удоб-
на для транзита). Наиболее существенными проблемами в этом плане можно 
считать отсутствие прямого доступа к морю и зависимость от поставок энерго-
ресурсов (нефти и природного газа) извне. 

2. Республика Беларусь обладает стабильной политической системой с 
сильной «вертикалью власти». Общество в целом принимает сформировавшую-
ся политическую систему (нет масштабных забастовок, демонстраций протеста 
и т. п.). Такое поведение позволяет руководству осуществлять любые акции в 
области внешней политики. Вытекающая отсюда проблема — отсутствие об-
щественной инициативы, консерватизм и неготовность населения к радикаль-
ным переменам. 

3. Специфика геополитического положения способствует тому, что Бела-
русь выступает как страна, расположенная на стыке различных цивилизаций, 
и проводит политику, направленную на сглаживание межэтнических и меж-
конфессиональных противоречий. Проблемным аспектом является отсутствие 
внятной позиции по ряду международных проблем, обусловленное стремлени-


