
РАС1ЙСКА-БЕЛАРУСК1Я АДНОС1НЫ 
У КАНТЭКСЦЕ ЕУРАПЕЙСКАЙ 1НТЭГРАЦЫ1 

Вынгковы дакумент 7-га "круглага стала"расшсюх i беларусюх навукоуцау 

13—14 красавша 2004 г. у Маскве адбыуся 7-мы расшска-беларусш "круглы стол", арганзатарам! якога 
выступш 1нстытут м1жнародных эканам1чных i палггычных даследаванняу (1МЭПД) РАН (Масква), факультэт 
м1жнародных адносiн Беларускага дзяржаунага ушверсгтэта (Мiнск) i Пасольства Рэспублiкi Беларусь у Расшскай 
Федэрацыi. Працай "круглага стала" кiравалi дэкан факультэта мiжнародных адносiн Беларускага дзяржаунага 
унiверсiтэта доктар пстарычных навук, прафесар А. В. Шарапа i дырэктар Цэнтра параунальных палгтычных 
даследаванняу 1МЭПД РАН доктар пстарычных навук, прафесар Б. А. Шмялёу У сустрэчы з боку Беларуа пры-
нялi удзел прафесары ФМА БДУ i Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта, адказныя супрацоУнiкi 
Пасольства РэспублЫ Беларусь у Расiйскай Федэрацьп. Расiйскi бок быу прадстаулены вядучым! навукоУцамi 
1МЭПД РАН, 1нстытута мiравой эканомiкi i мiжнародных адносш (1МЭМА) РАН, 1нстытута народна-гаспадарча-
га прагназавання РАН, 1нстытута краiн СНД, 1нстытута дзяржавы i правы РАН, Усерасшскай акадэми знешняга 
гандлю. Свой уклад у працу "круглага стала" унеслi супрацоунЫ апарата Парламенцкага Сходу Саюза Беларуа 
i Расii, эксперты камiтэтау Дзяржаунай Думы Федэральнага Сходу Расiйскай Федэрацып па бяспецы, па справах 
СНД i сувязям з суайчыннпкам^ прадстаунЫ МЗС Расiйскай Федэрацыi. 

Удзельнiкi "круглага стала" прааналiзавалi розныя аспекты сучаснага стану расшска-беларусшх адносiн i iх 
перспектывы. Асаблiвая увага на сустрэчы была удзелена аналiзу фактарау, яшя тармазяць рэал!зацыю Дагавора 
аб стварэнн Саюзнай дзяржавы i адмоуна адбiваюцца на тэмпах i маштабах двухбаковай штэграцып. Быу раз-
гледжаны уплыу еурапейскай iнтэграцыi, вопыту будаунiцтва ЕС на працэсы расiйска-беларускага узаемадзеян-
ня у розных галшах, прааналiзаваны пытанн! знешнепалпычнага супрацоУнiцтва дзвюх краiн, новыя моманты у 
iх узаемаадносiнах з НАТО, асобным! дзяржавамi Заходняй Еуропы, дзяржавамi постсавецкай прасторы. 

У вышку дыскусш, яшя праходзiлi у адкрытай i дружалюбнай атмасферы, у беларусшх i расiйскiх вучоных 
выявшся як супадаючыя погляды, так i розныя падыходы да разумення сутнасцi, сучаснага стану i перспектыу як 
штэграцыйнага працэсу, так i у цэлым развiцця расiйска-беларускiх адносiн. 

Удзельнiкi 7-га "круглага стала" пацвердзш важнасць i неабходнасць далейшага развiцця iнтэграцыйных 
працэсау памiж Расiяй i Беларуссю. У той жа час адзначалася, што зараз двухбаковыя адносiны па сваiм зместу i 
характару не адпавядаюць агульнапрынятаму разуменню рэальнай iнтэграцыi, асаблiва у палгтычнай сферы. Най-
больш прасунутымi галiнамi двухбаковых адносiн з'яуляюцца эканамiчнае супрацоУнiцтва i гандаль, а таксама 
ваенна-палпычнае i знешнепалиычнае узаемадзеянне. Запаволенне у выкананнi прынцыповых дамоуленасцяу 
дасягнутых кiраунiкамi дзвюх дзяржау у 1999—2000 гг., парадзша у грамадскасцi i экспертау сумненн! у рэаль 
стычнасш заяуленай задачы пабудовы Саюзнай дзяржавы Беларусi i Раси. 

Удзельнiкi "круглага стала" прыйшш да наступных вывадау 
1. Фактары, яшя забяспечваюць патэнцыял i магчымасщ двухбаковай палгтычнай i эканамiчнай штэграцып, 

па-ранейшаму захоуваюць сваё значэнне. Саюзныя i дружалюбныя адносiны з Беларуссю маюць для Расii геапа-
лиычную значнасць i магчымасць забеспячэння стратэпчных iнтарэсау на заходнiм напрамку. Для Беларуси якая 
працягвае заставацца у значнай пал!уна-энергетычнай i знешнегандлёвай залежнасщ ад Расii, зараз няма альтэр-
натывы пастаукам энергетычных рэсурсау i шшых вiдау сыравшы з тэрыторып усходняга су седа, а ёмiсты расшсш 
рынак з'яуляецца асноуным спажыуцом прадукцып беларускай прамысловасцi. Аднак гэтая аб'ектыуная узаем-
ная зацiкауленасць дзвюх краш патрабуе эфектыуных механiзмау рэалiзацыi, яшя пакуль што не створаны. Прак
тика аутаматычнага канверцiравання стратэгiчнага партнёрства у пэуныя эканам!чныя льготы Беларус у апош-
н!я гады перастала щ'кавщь расiйскi бок. Спроба расшскага кiраунiцтва паставiць двухбаковыя адносiны на ста-
б!льную узаемавыгадную эканамiчную аснову, вылучыушы з !х i адсунуушы на заднi план палпычны складальнпс, 
каб забяспечыць шырош удзел расшскага кашталу у прыватызацыi беларускай прамысловасщ, сутыкнулася са 
стрыманым стауленнем беларускага боку. Сярод прычын, яшя абумовш страту тэмпу iнтэграцыйных мерапры-
емствау удзельнiкi дыскуси вылучыл! адсутнасць адзшага разумення у кiраунiцтве дзвюх краш сутнасцi штэгра-
цып, палпычную i юрыдычную нявызначанасць абвешчанай формы Саюзнай дзяржавы, супярэчнасщ памiж паль 
тычным! элгтам! абедзвюх краш i унутры !х, негатоунасць абедзвюх дзяржау "паступщца" сваёй часткай суверэ-
нтэту для стварэння наднацыянальных органау саюзнай улады. 

2. Першачарговай праблемай, ад якой залежыць ход i параметры штэграцыйнага працэсу, з'яуляецца яго 
палгтыка-прававое забеспячэнне, якое зараз знаходзщца яуна у нездавальняючым стане. Прычына таму — адсут
насць палгтычнай вол! у шраунщтве абедзвюх краш. Дагэтуль не распрацавана стратэпчная канцэпцыя двухбако
вых адносш, а юнуючыя праграмы наыраваны выключна на сферу эканомЫ. У цэлым у расшска-беларусшх 
адносшах склалася спецыф!чная сиуацыя: кал! на працягу першага пящгоддзя збл!жэння дзвюх дзяржау асноу-
ная увага удзялялася палиычным i геастратэпчным аспектам, то у наступны час — пераважна развщцю супра-
цоунщтва у эканам!чнай i фшансавай сферах. Аднак ввдавочна, i сусветны вопыт гэта пацвярджае, што 
шнараванне палиыка-прававых аспектау вядзе да прабуксоуш усяго комплексу м!ждзяржауных адносш, у тым 
л!ку i эканам!чных штэграцыйных праграм. Зараз прававыя «стэмы нашых краш разыходзяцца усё больш, пры-
няцце праекта Канстытуцыйнага акта адкладзена на нявызначаны час. Выказваюцца сумнена у неабходнасцд 
прыняцця гэтага дакумента. М!ж тым у Еурапейсшм саюзе працэс прыняцця агульнай Канстытуцып уступ!у у 
сваю ф!нальную стадыю. Саюзн^1я дзяржавы не вызначыл! канчатковую мэту свайго збл!жэння i штэграц1>п, ад-
сутн!чаюць узгоднен^1я паз!цы! палиычных эл!т абедзвюх дзяржау па пытаннях дзяржаунага будаун!цтва саюз-
нага утварэння. 
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3. Найважнейшым шрункам расшска-беларускай штэграцып з'яуляецца развщцё усебаковага узаемнага 
супрацоунщтва у сферы эканомЫ. Сгтуацыя тут у апогшп час развГвалася неадназначна. Разам з пэунымГ зрухамГ, 
якгя праявшся у росце узаемнага таваразвароту, рэалГзацып шэрагу сумесных вытворчых i навукова-тэхшчных 
праграм, развщцГ супрацоунщтва на рэпянальным узроуш, дагэтуль не удалося распрацаваць доугатэрмшовую 
праграму развщця прыярытэтных напрамкау супрацоунщтва у галше высошх тэхналоггй. Бюджэт Саюзнай дзяр-
жавы, якг захоуваецца у апошнГя тры года практычна на адным, яуна недастатковым узроуш у 2,5 млрд расгйскгх 
рублёу, распыляецца па асобных мшютэрствах i ведамствах. Сам прынцып прапарцыянальнасщ фармГравання 
саюзнага бюджэту звужае магчымасщ штэграцыйнага працэсу. Удзельнна сустрэчы выказалюя за павелГчэнне 
долГ Раси у саюзным бюджэце з 2/3 да велГчыпи, у значна большай ступенг адкарэктаванай з расшсшм ВУП. 
Магчымасць пашырэння саюзнага бюджэту стрымлГваецца i нявырашанай праблемай фармГравання уласнасщ 
Саюзнай дзяржавы. Для павышэння эфектыунасщ саюзнага бюджэту была прапанаваны наступныя меры: ства-
рэнне экспертнага савета для швентарызацып у а х сумесных праграм, каб пакшуць толькг галоуныя, стварэнне 
падлпковай палаты, што прадугледжана статутнымГ дакументамГ, актыунае выкарыстанне банкаусшх крэдытау 
для фшансавання сумесных праграм. 

У ходзе дыскусп аб тым, у якой ступеш адрозненне эканамГчных сютэм Раси i Беларус можа стаць перашко-
дай для далейшага развщця двухбаковай штэграцып, было прызнана, што падобная праблема Гснуе i патрабуе 
свайго вырашэння. Аднак гэта не з'яуляецца непераадольнай перашкодай, паколькг ступень щтэграванасщ зале-
жыць не стольш ад формы уласнасщ, колькг ад умоу, у яшх дзейшчае гаспадарчы суб'ект, ад таго, у якой ступеш 
ён вольны у пытаннях цэнаутварэння, знешнегандлёвай дзейнасцг Адзначана, што эканамГчныя «стэмы Раси i 
Беларуси якгя захоуваюць адрознеши, могуць зблГжацца толькг на аснове добраахвотнасщ, паступовасщ i узаем-
най защкауленасщ. На практыцы гэта азначае, што Беларусь магла б улГчыць расшскгя патрабаваши у фшансавай 
сферы, а Р а а я магла б у большай ступеш выкарыстаць уласщвыя Беларуа метады гаспадарчага рэгулявання, яе 
астэму дзяржаунага маркетингу. Далейшае эканамГчнае зблгжэнне дзвюх краш у напрамку фармГравання адзшай 
эканамГчнай прасторы патрабуе зблГжэння i у т ^ к а щ и Гх сютэм гаспадарання, уключаючы унгфГкацыю эканамь 
чнага заканадауства, выпрацоуку адзгных падыходау да грашова-крэдытнай, падатковай, мытнай, цэнавай паль 
тыкг i г. д. Была выказана прапанова аб стварэннг двухбаковай камюн для выпрацоукг навуковых рэкамендацый па 
зблГжэнню гаспадарчых сютэм Раси i Беларусь 

4. АсаблГвае месца у дыскуси заняла праблема энерганосьбгтау у двухбаковых адносшах, актуалГзаваная так 
званым "газавым скандалам" (люты 2004 г.). Гэта праблема паустала яшчэ у савецкгя гады, стварыушы моцную 
залежнасць Беларус ад расшскгх паставак. I сёння беларуская эканомжа на 85% залежыць ад паставак нафты i 
газу з Раси. Расшскае кГраунщтва, якое сутыкнулася з нежаданнем беларускага кграунщтва ажыццяуляць прыва-
тызацыю беларускгх газавых сетак на расшсшх умовах, адмовшася прымаць удзел у вырашэннг узнисшай газавай 
праблемы, перавёушы яе у фармат канфлжту гаспадарчых суб'ектау. Эксперты звярнулГ увагу на шэраг наступ-
ствау, якгя могуць падарваць задуманы праект стварэння Саюзнай дзяржавы. Найважнейшае з Гх заключаецца у 
тым, што беларусш "зборачны цэх", якг у асноуным працуе на Расио, наурад ц выжыве, што можа пацягнуць за 
сабой ускладненне сац^1яльна-палГт^гчнага становГшча у краше i, як вынгк, змяненне знешнепалиычнай арыен-
тацып Беларусь Уяуляецца, што цяпераппи варыянт выйсця з крызюу на рыначнай аснове (прадстауленне Бела
р у с права на спагнанне пошлш па краше прызначэння, яшм яна, адзшая з кращ СНД, дагэтуль не валодала, 
павышэнне транзьтнага кошту прапампоукГ газу па яе тэрыторып) з'яуляецца найбольш аптымальным. 

5. Расшска-беларуская эканамГчная Гнтэграц^1я развГваецца на фоне агульнасусветных працэсау глабалГза-
цыГ, транснац^1яналГзацыГ i рэгГяналГзацыГ. Еурапейсш i сусветны вопыт адназначна паказвае, што рэальная эка-
намГчная щтэграцыя практ^гчна немагчымая без вольнага i маштабнага пералГву капГталу памГж кращамГ, якГя 
Гнтэгруюцца, перш за усё у прадпрымальнГцкай сферы, у выглядзе прамых Гнвестыцый. Еурапейскг саюз, ахарак-
тарызаваны у ходзе дыскусГй як "самая паспяховая щтэграцыйная групоука у а х часоу i народау", з'яуляецца 
атрымальнгкам звыш 35% сусветнага прытоку прамых замежных швестыцый (ПЗ1). На долю Раси прыпадае толькг 
0,8% гадавога прытоку ПЗ1 у свеце, нягледзячы на тое, што, па даных ЮНКТАД, яна уваходзГць у групу дзяржау 
з высокгм патэнц^1ялам прыцягнення ПЗ1. Не лепшым чынам цгуць справы i з рухам кашталу у форме ПЗ1 памГж 
Рааяй i Беларуссю. КалГ суаднесцГ яго аб'ём з агульным паступленнем ПЗ1 у наш^1я крагны, гэтая прапорцыя не 
перавысГць 1,0—1,5%, а пры супастауленнГ з агульным аб'ёмам швестыцый у асноуны каштал у дзвюх краГнах — 
прыкладна 0,1%. Гэта гаворыць аб тым, што ступень интэграванасщ нашых эканомж у гэтай сферы пакуль што 
значна шжэй, чым у галше абмену таварау. РэгГянальнае размеркаванне расшскага капГталу, якг вывозГцца з краь 
ны, таксама складваецца не на карысць БеларусГ, якая займае другое месца пасля КГпра. Такое становГшча уяуля
ецца неапрауданым, паколькГ у БеларусГ больш перспектыуных аб'ектау для расшскага швесщравання, асаблГва 
прамога, чым на Юпры, нават з улжам яго уступлення у ЕС. Разам з тым у нашых крагн ёсць значныя рэзервы i 
магчымасщ не толькг для больш актыунай ГнтэграцыГ таварных рынкау, але i для узаемнага пералГву капГталу у 
форме ПЗ1. Уяуляецца неабходным умацаванне заканадаучай базы узаемнага Гнвестыцыйнага супрацоунщтва, 
прычым з абодвух бакоу. Сур'ёзным прабелам расГйскага заканадауства з'яуляецца адсутнасць адмысловага зако
на аб расшсшх Гнвестыц^1ях за мяжой з выразна адзначанымГ пр^1ярытэтамГ, да якгх у першую чаргу варта ад-
несщ Гнтэграцыйнае супрацоунГцтва з Беларуссю. 

6. ВельмГ актуальнай застаецца праблема папулярнасщ ГдэГ ГнтэграцыГ РасГГ i Беларусь У расГян добрае стау-
ленне да Беларуа застаецца нязменным, з 1989 г. 85—90% рэспандэнтау стабшьна выказваюцца у падтрымку 
Гнтэграцыйных працэсау з Беларуссю. Аднак зараз толькг 4 3 % апытаных лГчаць, што гэт^1я адносГны развГваюцца 
станоуча. Мадэллю двухбаковых адносГн, якой аддаецца перавага, выступае канфедэрац^1я па тыпу ЕС; за такГ 
вар^1янт выказваецца каля паловы апытаных — 46%. У той жа час адносна папулярная i доя федэратыунай пабу-
довы, у яе 37% прыхшьнГкау. 1дэя аб'яднання РасГГ i БеларусГ на аснове КанстытуцыГ лГчыцца у расГйскГм грамад-
стве неж^тццяздольнай, як, зрэшты, i Гдэя "лГберальнай Гмперып" у дачыненнГ да СНД. 6 1 % апытаных лГчыць, што 
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Р а а я павшна будаваць aдносiны з крaiнaмi СНД таксама, як з усiмi aстaтнiмi дзяржaвaмi свету. У Беларус щка-
васць да iнтэгрaцыi з Рааяй за aпошнiя 7—8 гадоу прыкметна знiзiлaся. Кaлi раней за саюз з Рааяй выкaзвaлiся 
больш за 70% насельнщтва, то зараз у крaiне стау вiдaвочным дуaлiзм ва усiм, што датычыцца яе стрaтэгiчнaй 
aрыентaцыi. Меркаванш на гэты конт пaдзялiлiся на прарасшскае i праеурапейскае, прычым абодва нaлiчвaюць 
прыбтзна роуную колькасць людзей. Еурaiнтэгрaцыйнaя арыентацыя стала часткай памкненняу палгтычнай элiты 
Белaрусi, у той час як крэдыт даверу да расшска-беларускай iнтэгрaцыi аказауся прыкметна растрачаным. Даныя 
апытанняу сведчаць: 4 3 % рэспандэнтау у Белaрусi лiчaць, што Саюз застауся толькi на паперы, 3 3 % лiчaць, што 
Саюз палепшыу жыццё толькi чыноУнiкaУ i толькi 9% прытрымлiвaюццa думш, што Саюз станоуча aдбiуся на 
ж и д а усiх грамадзян Белaрусi. Адсутнасць сацыяльнага дэманстрацыйнага эфекту, пэуных вынiкaу iнтэгрaцыi 
на фоне гучных скандалау i узаемных папрокау у пэунай меры дыскрэдытaвaлi працэсы расшска-беларускага 
зблiжэння. У той жа час адносшы Рaсii з Беларуссю адрозшваюцца ад aдносiн з шшыпо крaiнaмi СНД адсутнас-
цю нацыянальнай i моунай праблем. 

7. Расшска-беларусшя aдносiны рaзвiвaюццa пад актыуным уздзеяннем знешпах фактарау. Сусветныя гла-
бальныя працэсы, еурапейская штэграцыя, выхад ЕС да межау СНД, чарговае пашырэнне НАТО — усе гэтыя 
адносна новыя i да канца не даследаваныя фактары падахвочваюць Рaсiю i Беларусь да вызначэння сваёй лпш 
пaводзiн у мiжнaродных справах. Абедзве крашы aпынулiся перад дылемай: штэгравацца у Еуропу (разам або 
паасобку) або стварыць устойлiвую штэграцыю на постсавещам абшару. Пакуль што расшска-беларусшя штэг-
рацыйныя нaмaгaннi не змапп стаць лакаматывам iнтэгрaцыйных працэсау на прасторы СНД. З гэтай прычыны 
Рaсiя зрaбiлa, як уяуляецца, дзве асноуныя высновы: aдмовiлaся ад амбщыёзных iнтэгрaцыйных планау будау-
нiцтвa СБР i зрабша стауку на новае штэграцыйнае аб'яднанне — ЕЭП у складзе Рaсii, Укрaiны, Белaрусi i Казах
стана. ЕЭП будзе будавацца на рыначна-прагматычнай аснове з шырошм выкарыстаннем вопыту ЕС. Гатоунасць 
Беларуа Удзельнiчaць у ЕЭП агаворана прыняццем узгодненых рашэнняу усiмi крaiнaмi-удзельнiцaмi. Аднак 
гэта не азначае адмовы ад будаунщтва саюзных aдносiн Рaсii з Рэспублжай Беларусь. 

8. У сувязi з далейшым паш^1рэннем НАТО на Усход адзначана, што фактар НАТО не адыгрывае самастой-
най ролi у рaсiйскa-белaрускiх aдносiнaх, пaколькi пазщып дзвюх крaiн адносна усходняга прасоування Альянсу 
блiзкiя або супадаюць. Была падкрэслена неабходнасць усталявання больш цеснай каардынацып знешнепaлiт^Iч-
ных намаганняу Раси i Белaрусi у пытаннях бяспеш, правядзення сумеснай пaлiтыкi адносна еураструктур, НАТО, 
СГА. Звернута увага на патэнцыяльную магчымасць кaрэктыроУкi знешнепaлiт^Iчных прыярытэтау беларускага 
кiрaунiцтвa у бок рэальнай шмaтвектaрнaсцi, што разглядаецца экспертaмi як сродак манеуру у aдносiнaх з Р а т й . 
Аднак сур'ёзны паварот у знешнепалггычнай стрaтэгii aфiцыйнaгa Мiнскa наурад цi магчымы без iстотных змя-
ненняу ва унутранай пaлiтыцы. 

9. Комплексны aнaлiз стану iнтэгрaцыйнaгa працэсу пaмiж Рaсiйскaй Федэрац^1яй i Рэспублтай Беларусь 
паказау, што будaунiцтвa Саюзнай дзяржавы у сучасны момант не мае шанцау на поспех. Спробы пераскочыць 
непазбежн^1я стaдыi iнтэгрaцыi, прыстушць да злучэння фiнaнсaвых сiстэм, стварэння наднац^1янальных орга-
нау пaкaзaлi непадрыхтаванасць абедзвюх дзяржау да такога узроуню Узaемaaдносiн. Аптымальным варыянтам 
aдносiн для iх былi б саюзныя адносшы, заснаваныя на прынцыпах стрaтэгiчнaгa партнёрства, я ы я не абмя-
жоУвaлi б iх суверэнiтэт i зaхоУвaлi iх мiжнaродную правасуб'ектнасць у поуным аб'ёме. 

Вынгковы дакумент складзены на беларускай i рускай мовах i мае аднолькавую с1лу. 

Дэкан факультэта мiжнaродных aдносiн Кiрaунiк Цэнтра параунальных 
Беларускага дзяржаунага ушверсгтэта пaлiт^Iчных даследаванняу 

д. пст. н., прафесар 1МЭП1 РАН д. пст. н., прафесар 
А. В. Шарапа Б. А. Шмялёу 

14 красавка 2004 года 
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