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по некоторым прогнозам, могут приблизиться к совокупному размеру эко-
номик семи крупнейших развитых стран к 2030 г., а к середине столетия со-
вокупный размер их экономик превысит размер экономик Большой семерки 
в два раза. 

Государства БРИКС имеют все возможности для трансформации эконо-
мической мощи в геополитическое влияние. С 2009 г. они ежегодно прово-
дят встречи на высшем уровне, обсуждают глобальные вопросы взаимодей-
ствия в экономической и политической сферах. Стороны намерены сотрудни-
чать в сфере продовольственной и энергетической безопасности, повышения 
энергоэффективности и противодействия изменению климата. Важными во-
просами декларируются поддержание более демократического и справедли-
вого многополярного мироустройства, многосторонней дипломатии при цен-
тральной роли ООН, борьба с терроризмом. Члены БРИКС намерены разви-
вать сотрудничество в реформировании системы управления миром и в об-
ласти продолжительного развития. В этих двух сферах база взаимодействия 
членов БРИКС самая сильная. Таким образом, у БРИКС как объединения 
есть возможность выйти к середине XXI в. на принципиально новый уровень 
развития. 

АСНОЎНЫЯ ЭТАПЫ РАЗВІЦЦЯ
БЕЛАРУСКА-ІНДЫЙСКІХ АДНОСІН

Валодзькін А. А., Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Індыя была адной з першых краін, што прызналі незалежнасць Беларусі яшчэ 
ў снежні 1991 г. Дыпламатычныя адносіны з ёй былі ўстаноўлены ў красавіку 
1992 г. — нават раней, чым з некаторымі краінамі СНД. З таго часу ў развіцці 
двухбаковых адносін можна вылучыць 4 этапы, што адрозніваліся дынамікай, а 
часткова, і тэматыкай кантактаў.

Першы перыяд ахоплівае 1992—1993 гг. Гэта быў час актыўнага наладжван-
ня беларуска-індыйскіх сувязей. Ужо ў 1992 г. у Мінску адчынілася індыйскае 
пасольства. А вясной 1993 г. адбыўся першы ў гісторыі двухбаковых адносін 
афіцыйны візіт — Індыю наведала беларуская ўрадавая дэлегацыя начале з 
кіраўніком урада В. Кебічам. Падчас яго бакі канстатавалі агульную пазіцыю 
па асноўных міжнародных праблемах. Была пастаўлена мэта павялічыць та-
варазварот за кошт нарошчвання паставак калійных угнаенняў з Беларусі і 
прадукцыі сельскай гаспадаркі і лёгкай прамысловасці з Індыі. Разглядаліся і 
пытанні супрацоўніцтва ў галіне ВПК. Па выніках гэтага візіту было падпісана 
7 міжурадавых пагадненняў, што заклалі падмурак двухбаковых адносін. 
Развіваліся кантакты і на іншых узроўнях. Так у пачатку 1992 г. Індыю наве-
дала дэлегацыя Саюза прадпрымальнікаў Беларусі. А ў верасні 1993 г. Мінск 
наведаў мэр буйнога індыйскага горада Калькуты для абмеркавання пытанняў 
развіцця гандлёва-эканамічных сувязей і стварэння сумесных вытворчасцей у 
галіне фармацэўтыкі.
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Аднак добры пачатак развіцця міждзяржаўных сувязей не быў праця-
глым. Наступныя чатыры гады сталі перыядам суцэльнага зацішша ў двухба-
ковых адносінах — ні ў беларускіх, ні ў індыйскіх афіцыйных крыніцах ні аб 
якіх афіцыйных кантактах у гэты час не паведамляецца. Аднак у верасні 1997 г. 
зацішша перапыніў дзяржаўны візіт у Індыю Прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнкі, 
які распачаў новы перыяд актывізацыі стасункаў паміж дзвюма дзяржавамі. 
Галоўнай тэмай гэтага візіта, бязумоўна, варта лічыць развіццё гандлёва-
эканамічных сувязей — у яго праграме былі сустрэчы не толькі з афіцыйнымі 
асобамі, але і з індыйскімі бізнэсмэнамі. Было дасягнута пагадненне аб стварэнні 
змешанай міжурадавай Беларуска-індыйскай камісіі па эканамічным, гандлёва-
прамысловым, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве. Таксама былі 
падпісаны пагадненні ў галіне транспарту і сувязі і аб кансультацыях паміж 
міністэрствамі замежных спраў абедзвюх краін. Абмяркоўваліся і магчымасці 
рамонту і мадэрнізацыі на прадпрыемствах беларускага ВПК індыйскай ваен-
най тэхнікі савецкай вытворчасці.

У наступны год візіты з абодвух бакоў былі накіраваны на ўзгадненне 
практычных пытанняў выканання дасягнутых падчас візіту А. Лукашэнкі 
дамоўленасцей. Так ў лютым 1998 г. з мэтай падпісання кантрактаў у ваенна-
тэхнічнай сферы Беларусь наведаў кіраўнік Навукова-даследчай арганізацыі 
мінабароны Індыі (ДРДО) А. Калам (будучы прэзідэнт краіны ў 2002—
2007 гг.). А ў верасні 1998 г. Індыю наведаў міністр замежных спраў Беларусі 
І. Антановіч для ўзгаднення праграмы першага паседжання двухбаковай 
Камісіі па эканамічным, гандлёва-прамысловым, навукова-тэхнічным і куль-
турным супрацоўніцтве, якое адбылося ў Мінску ў кастрычніку таго ж году 
з удзелам індыйскай урадавай дэлегацыі начале з міністрам прамысловасці 
С. Бакхтам.

У 1999 г. аб афіцыйных кантактах зноў не паведамляецца. У 2000 г. Індыю 
наведаў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі В. Шэйман, а ў 2001 г. — 
старшыня беларускага Цэнтрвыбаркама Л. Ярмошына. З індыйскага боку ў 
гэты час адбыўся толькі адзін візіт — дзяржаўнага міністра замежных спраў 
А. Ф. Абдула, падчас якога была падпісана першая трохгадовая Праграма 
супрацоўніцтва ў галіне культуры, мастацтва, адукацыі і СМІ.

2002 г. варта лічыць пачаткам новага, чацвёртага перыяду ў развіцці двухбако-
вых адносін. Па-першае, з гэтага часу беларуска-індыйскія афіцыйныя кантакты 
ўжо больш не перапыняліся ніводнага году а іх інтэнсіўнасць значна ўзрасла — ў 
2002 і 2012 г. было па чатыры сустрэчы на год, а ў 2004, 2006—2011 і 2013 гг. — 
па тры. Па-другое, фармат супрацоўніцтва пашырыўся міжпарламенцкімі 
кантактамі, што мае важнае значэнне, асабліва, з улікам таго, што Індыя па фор-
ме кіравання з’яўляецца парламенцкай рэспублікай. Па-трэцяе, падчас візіта ў 
Індыю прэм’ер-міністра Беларусі Г. Навіцкага ў лістападзе 2002 г. да ўжо тра-
дыцыйных для павесткі беларуска-індыйскіх адносін гандлёва-эканамічных 
пытанняў і супрацоўніцтва ў галіне ВПК упершыню дадалася тэма 
інвестыцыйнага супрацоўніцтва.
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З найбольш знакавых сустрэч гэтага перыяду варта ўзгадаць візіт у Мінск 
віцэ-прэзідэнта Індыі Б. С. Шэкхавата ў кастрычніку 2005 г. і другі дзяржаўны 
візіт ў Індыю А. Лукашэнкі ў красавіку 2007 г., падчас якога асноўная ўвага была 
нададзена развіццю супрацоўніцтва ў навукова-тэхнічнай сферы. У кастрычніку 
2010 г. Індыю наведаў першы намеснік прэм’ера Беларусі В. Сямашка, а ў 
лістападзе 2012 г. — урадавая дэлегацыя начале з прэм’ер-міністрам Беларусі 
М. Мясніковічам, якая прыняла ўдзел у адкрыцці міжнароднай гандлёвай вы-
ставы і беларуска-індыйскім бізнэс-форуме. Падчас гэтага візіта былі заключа-
ны пагадненні і кантракты ў галіне энергетыкі, фармацэўтыкі, інфармацыйных 
тэхналогій і паставак калійных угнаенняў. Асноўную ж частку афіцыйных 
кантактаў у гэты перыяд склалі сустрэчы на ўзроўні міністраў замежных спраў 
і галіновых міністраў (па 9 сустрэч), парламентарыяў (6 сустрэч), кіраўнікоў 
вярхоўных і канстытуцыйных судоў (3 сустрэчы). Пры гэтым, у адрозненні ад 
папярэдніх перыядаў, візіты з беларускага боку па колькасці значна пераважалі 
над візітамі з індыйскага — 18 супраць 13. З гэтага можна зрабіць выснову што 
Беларусь зараз праяўляе куды большую зацікаўленасць да развіцця ўзаемных 
адносін, чым Індыя.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
КАК ФАКТОР АКТИВНОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Вонсович Л. В., Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический 
университет

В системе современных международных отношений продолжают происхо-
дить кардинальные изменения, которые были обозначены еще в конце прошлого 
столетия распадом Советского Союза, окончанием «холодной войны», динамич-
ными социально-политическими переменами во многих регионах планеты. До-
клады международных комиссий, конференции под эгидой ООН, анализирую-
щие глобальные проблемы человечества и готовящие рекомендации по ослабле-
нию остроты этих проблем, разрешению региональных и локальных конфлик-
тов, положили начало поискам путей перехода к международным отношениям, 
в большей степени отвечающим политическим и социально-экономическим ре-
альностям устойчивого развития. Одновременно с этим был начат процесс фор-
мирования национальных стратегий устойчивого развития, одной из составля-
ющих которых была признана динамичная разносторонняя внешняя политика 
государства.

Четкость, ясность, последовательность целей внешней политики Республи-
ки Беларусь стали залогом стабильности и предсказуемости деятельности бело-
русского государства на международной арене. Главными достижениями внеш-
неполитической деятельности белорусского государства за прошедшие годы 
стали международное признание страны, расширение ее участия в работе меж-
дународных организаций, продвижение по пути интеграции в систему мировых 


