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і Азербайджана ў 1992-2012 гадах

Існуе пашыранае меркаванне, 
што адносіны Беларусі з краінамі 
СНД ад пачатку развіваліся больш 
хуткімі тэмпамі і дасягнулі больш 
высокага ўзроўню, чым адносіны з 
краінамі іншых рэгіёнаў. Такое мер-
каванне грунтуецца на абагульненні 
тэндэнцый беларуска-расійскіх і, да 
пэўнай ступені, беларуска-ўкраінскіх 
адносін. Аднак калі паглядзець на 
дынаміку развіцця адносін з іншымі 
краінамі СНД, становіцца відавоч-
ным, што такое абагульненне не мае 
падстаў. 

Яскравым прыкладам таму 
з'яўляецца развіццё стасункаў Бела-
русі з Азербайджанам. Дыпламатыч-
ныя адносіны паміж дзвюма краі-
намі былі ўсталяваныя 11 чэрвеня 
1993 года.1 Толькі праз 9 гадоў – у ве-
расні 2002-га ў Беларусі быў акрэды-
таваны амбасадар Азербайджана па 
сумяшчальніцтве і пачаў дзейнічаць 
офіс амбасады Азербайджана ў Мін-
ску. Беларуская амбасада ў Баку ад-
чынілася толькі ў лютым 2006 года, а 
азербайджанская ў Мінску – у жніўні 
таго ж года. 

Такая маруднасць сведчыць аб 
невысокай зацікаўленнасці абедзвюх 

краін у развіцці двухбаковых сувя-
зяў на працягу 1990-х гадоў. Пэўнае 
ажыўленне адносін намецілася толь-
кі на пачатку 2000-х гадоў, а сапраўд-
ная актывізацыя – у другой палове 
дзесяцігоддзя. І гэта дазваляе мерка-
ваць, што Азербайджан не ўваходзіў 
у лік першачарговых знешнепалітыч-
ных прыярытэтаў Беларусі. А цяпе-
рашняе, даволі значнае, развіццё ад-
носін з гэтай краінай стала вынікам 
мэтанакіраванага курсу беларускага 
кіраўніцтва па наладжванні сувязяў з 
нафта- і газаздабываючымі краінамі, 
незалежна ад іх месцазнаходжання, 
які стаў праяўляцца якраз у 2000-я 
гады, асабліва ў другой іх палове. У 
гэтым сэнсе Азербайджан патрапіў у 
адзін шэраг з такімі новымі прыяры-
тэтамі беларускай знешняй палітыкі, 
як Іран, Венесуэла, Лівія, Туркмені-
стан, Катар і ААЭ. 

Нагодай правядзення такога кур-
су, бязумоўна, стала пагаршэнне бе-
ларуска-расійскіх адносін і імкненне 
кіраўніцтва Беларусі забяспечыць 
праз развіццё сувязяў з багатымі ву-
глевадароднай сыравінай краінамі 
не толькі магчымасць альтэрнатыў-
ных паставак энерганосьбітаў, але і 

1 Для параўнання: са Злучанымі Штатамі, Расіяй і Украінай – у 1991 годзе, з боль-
шасцю краін Еўрасаюза, а таксама з Турцыяй, Японіяй, Ізраілем, краінамі Балтыі і 
Малдовай – на працягу 1992 года. Нават з Іранам дыпламатычныя адносіны былі 
ўсталяваныя на 3 месяцы раней.
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знайсці патэнцыйных інвестараў ды 
крэдытораў для беларускай экано-
мікі. І як сведчыць досвед адносін з 
Венесуэлай і Азербайджанам, такія 
спадзяванні не былі зусім марнымі.

У артыкуле аналізуюцца тры 
асноў ныя накірункі беларуска-
азер бай джанскіх адносін: развіццё 
палітычных кантактаў, прававая база 
і эканамічныя стасункі.2 Скарыста-
ныя пры правядзенні даследавання 
крыніцы можна падзяліць на некаль-
кі катэгорый. Першую з іх складаюць 
інфармацыйныя матэрыялы, змеш-
чаныя на афіцыйных сайтах дыпла-
матычных ведамстваў і іншых дзяр-
жаўных органаў абедзвюх краін – бе-
ларускай амбасады ў Азербайджане, 
Міністэрства замежных спраў Бела-
русі, Міністэрства замежных спраў 
Азербайджана, Нацыянальнага схо-
ду Беларусі. Гэтую групу ў сваю чар-
гу можна падзяліць на матэрыялы 
рэтраспектыўнага характару, прыс-
вечаныя гісторыі агульнага развіцця 
двухбаковых кантактаў (Посольст-
во, 2012a; 2012b; 2012c; 2013; 2014; 
Ministry, 2013) і паведамленні з архі-
ва навін, прысвечаныя канкрэтным 
сустрэчам ці візітам (Міністерство, 
2004; 2011; 2012a; 2012b; Національ-
ное Собрание, 2008; 2009; 2010).

Крыніцы, аднесеныя да першай з 
гэтых падгруп даюць пералік двухба-
ковых сустрэч і візітаў, што адбыліся 

пасля 2000 года, і асобныя звесткі аб 
характары і тэматыцы некаторых з 
іх. Аб ранейшых кантактах у іх аль-
бо ўвогуле нічога не паведамляецца, 
альбо гаворыцца толькі аб іх агуль-
най колькасці. У гэтых крыніцах 
амаль адсутнічае інфармацыя аб тэ-
матыцы сустрэч, якую часам замя-
няюць фармальна-афіцыёзныя ад-
піскі, кшталту “былі абмеркаваныя 
важныя (найбольш актуальныя) 
пытанні развіцця двухбаковага су-
працоўніцтва”, а часам інфармацыя 
ўвогуле падаецца як сухая храналогія 
падзей. Нават даты сустрэч пазнача-
юцца не заўсёды.3 Кампенсаваць гэты 
недахоп інфармацыі часткова дапа-
магаюць крыніцы з другой падгру-
пы – прысвечаныя асобным падзеям 
у двухбаковых кантактах яны даюць 
больш дакладныя звесткі аб іх, хоць 
таксама утрымліваюць шмат беззмя-
стоўных, фармальных фраз.

Найбольшай інфарматыўнасцю па 
пытаннях палітычных кантактаў вы-
лучаецца другая група крыніц  – па-
ведамленні СМІ. Пераважная боль-
шасць з іх – беларускія крыніцы, прад-
стаўленыя як дзяржаўнымі (БЕЛТА, 
2010a; 2010b), так і недзяржаўнымі ін-
фармацыйнымі агенцыямі (NAVINY.
BY, 2004; 2007; 2010; TUT.BY, 2007; 
2009; 2013; 2014). З замежных крыніц 
сюды патрапілі паведамленні расій-
скага інфармацыйна-аналітычнага 

2 У аснову артыкула пакладзены дадзеныя, атрыманыя аўтарам у межах даследча-
га праекта “Беларусь у рэгіёне краін Усходняга партнёрства (1992–2012)”, ажыц-
цёўленага Інстытутам "Палітычная сфера" сумесна з Цэнтрам еўрапейскіх тран-
сфармацый. Гл. больш падрабязна: http://palityka.org/2014/06/belarus-u-regiyone-
krain-usxodnyaga-partnyorstva-1992-2012/

3 Напрыклад, паведамляецца, што цягам 2004 года адбыўся абмен візітамі ўрадавых 
дэлегацый, але не пазначаны не толькі дні, а нават месяцы, калі адбыўся кожны з 
гэтых візітаў. 
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бюлетэня Інстытута краін СНД РАН 
(Закавказье, 2001) і азербайджанскага 
Медыяфорума (Медиафорум, 2006).

Невялікую трэцюю групу скла-
даюць аналітычна-экспертныя пу-
блікацыі, прысвечаныя развіццю 
беларуска-азербайджанскіх адносін. 
Сюды патрапілі артыкул журналіста 
А.Ціхамірава (Тихомиров, 2011), у 
якім каротка, але комплексна аналі-
зуюцца асноўныя накірункі двух-
баковага супрацоўніцтва, і артыкул 
выкладчыка кафедры менеджменту 
БНТУ Ф. Юсубава (Юсубов, 2011), 
прысвечаны пытанням узаемадзеян-
ня дзвюх краін у галіне прамысловай 
кааперацыі, гандлю і інвестыцый.

Чацвёртая група – статыстычныя 
матэрыялы Нацыянальнага статы-
стычнага камітэта Рэспублікі Бела-
русь, што адлюстроўваюць асноўныя 
паказчыкі двухбаковага эканамічнага 
супрацоўніцтва (Внешняя торговля, 
2009; 2010; 2011; 2012; 2013; Инвести-
ции, 2008; 2010; 2012; Национальный 
статистический комитет, 2013).

Нарэшце, пятая група – крыніцы па 
развіцці беларуска-азербайджанскай 
дамоўна-прававой базы. У дадзеным 
даследаванні яна цалкам складаецца 
з міжнародна-прававых актаў, змеш-
чаных у інфармацыйна-даведачнай 
сістэме “Кансультант Плюс” і зной-
дзеных пошукавай сістэмай ва ўсіх 
катэгорыях дакументаў па ключавых 
словах “Беларусь” і “Азербайджан”.

І. Палітычныя кантакты

Аб палітычных кантактах на пра-
цягу 1990-х гадоў асаблівых звестак 
няма. У беларускіх крыніцах паве-
дамляецца толькі пра 2 афіцыйныя 

візіты ў Баку ў гэты час – міністра 
культуры Аляксандра Сасноўскага ў 
1996 годзе і міністра юстыцыі Гена-
дзя Варанцова ў 1999 годзе (Медиа-
форум, 2006). Праўда ў матэрыялах 
азербайджанскага МЗС паведамля-
ецца, што за перыяд 1998 – 2008 га-
доў кіраўнікі Беларусі і Азербайджа-
на сустракаліся 8 разоў – як падчас 
узаемных візітаў, так і міжнародных 
канферэнцый (Ministry, 2013). Такім 
чынам, да першага раўнда абмену 
афіцыйнымі візітамі ў 2006 – 2007 
гадах адбылося яшчэ 6 сустрэч на 
вышэйшым узроўні. Аднак звестак 
пра месца і час іх правядзення няма. 
Таму нельга сказаць, колькі з іх адбы-
лося на працягу 1990-х, а колькі – у 
першай палове 2000-х. Тое, што ні ў 
беларускіх, ні ў азербайджанскіх афі-
цыйных крыніцах ніводная з іх не 
згадваецца, дазваляе меркаваць, што 
яны не мелі асаблівых наступстваў 
для развіцця двухбаковых адносін. 

Ускосным пацверджаннем гэтаму 
можна лічыць і тое, што ўсе двухбако-
выя пагадненні, заключаныя ў 1990-х 
мелі галіновы характар – пра супра-
цоўніцтва паміж нацбанкамі і гаспа-
дарчымі судамі. Ёсць меркаванне, што 
развіццю двухбаковых адносін у гэты 
час заміналі і напружаныя асабістыя 
адносіны паміж кіраўнікамі дзвюх 
краін – Гейдарам Аліевым і Аляк-
сандрам Лукашэнкам. Але з новым 
прэзідэнтам Азербайджана, Ільхамам 
Аліевым (з 2003 года), у Лукашэнкі 
склаліся сяброўскія адносіны, што і 
паспрыяла актывізацыі беларуска-
азербайджанскага супрацоўніцтва.

За перыяд 2001 – 2013 гадоў афі-
цыйныя асобы Беларусі і Азербай-
джана сустракаліся 24 разы. З іх 6 
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сустрэч адбыліся на вышэйшым уз-
роўні (кіраўнікі дзяржаў), столькі ж 
на высокім узроўні (кіраўнікі ўрадаў), 
5 – на ўзроўні міністраў і іх наме-
снікаў (пераважна замежных спраў, 

але не толькі), а таксама 7 візітаў пар-
ламентарыяў і парламенцкіх дэлега-
цый. Больш падрабязна статыстыка 
сустрэч па гадах і ўзроўнях адлюс-
травана ў Табліцы 1.

Табліца 1: Колькасць палітычных кантактаў паміж афіцыйнымі асобамі 
Беларусі і Азербайджана ў 2001 – 2013 гадах.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Прэзідэнты 1 1 1 1 1 1

Прэм'еры 1 2 1 1 1

Міністры 1 1 2 1

Парламент 1 1 3 2

Цалкам 1 0 0 3 0 1 2 1 3 5 3 3 2

Крыніцы: падлікі аўтара на аснове (Посольство, 2012a; 2012b; 2014; Minis-
try, 2013).

Каб адлюстраваць агульную ды-
наміку палітычных кантактаў у гэты 
перыяд, скарыстаем рэйтынгавую 
сістэму штогадовага ўліку колькасці 
і ўзроўню кантактаў. У адпаведнас-
ці з ёй кожнай сустрэчы на ўзроўні 
кіраўнікоў дзяржаў прысвойваецца 
адзнака ў 3 балы, кіраўнікоў урадаў – 
2, іншыя – 1 бал. Пры ўсёй адноснас-
ці такой шкалы рангавання, яна ўсё 
ж падкрэслівае агульныя асаблівасці 
палітычных сістэм абедзвюх краін, 
што маюць прамое дачыненне і да 
фармавання іх знешнепалітычнага 
курсу, а менавіта выключную ролю 
асобы прэзідэнта і параўнальна ма-
лую ролю парламентаў. У наступнай 
дыяграме для параўнання прыведзе-
ны дадзеныя пра штогадовую коль-
касць палітычных кантактаў і іх рэй-
тынг (гл. Дыяграму 1).

Як бачна на дыяграме, можна 
вылучыць тры этапы развіцця бе-
ларуска-азербайджанскіх адносін 
у згаданы перыяд. Да 2004 года 

палітычныя кантакты былі рэдкія і 
насілі эпізадычны характар. Адзінай 
палітычнай сустрэчай у гэты час, пра 
якую згадваюць афіцыйныя крыніцы 
абедзвюх краін, стаў афіцыйны візіт у 
Баку беларускага прэм'ера Уладзіміра 
Ярмошына, які адбыўся 8–9 жніўня 
2001 года. Асноўнымі тэмамі гэтага 
візіта былі адкрыццё ў Баку белару-
скага гандлёвага прадстаўніцтва і 
стварэнне двухбаковай камісіі па ган-
длёва-эканамічным супрацоўніцтве 
(Закавказье, 2001).

У 2004–2008 гадах адбываецца ак-
тывізацыя двухбаковых кантактаў. 
У жніўні 2004 года Мінск наведаў з 
працоўным візітам міністр абароны 
Азербайджана Сафар Абіеў, каб аб-
меркаваць пытанні супрацоўніцтва 
ваенных ведамстваў (Посольство, 
2012b). А ў красавіку–лістападзе таго 
ж года адбыўся абмен афіцыйнымі 
візітамі паміж прэм'ерамі Азербай-
джана Артурам Расізадэ і Беларусі 
Сяргеем Сідорскім, падчас якіх былі 
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4 Чорная лінія – колькасць кантактаў, шэрая лінія – рэйтынг. 

Дыяграма 1. Палітычныя кантакты Беларусі і Азербайджана і іх рэйтынг, 
2001–2013 гады.4

Крыніцы: аўтарскія падлікі на аснове (Посольство, 2012a; 2012b; 2014; 
Ministry, 2013).

2001  2002   2003  2004  2005   2006  2007  2008   2009  2010  2011  2012   2013

праведзены першыя два пасяджэнні 
двухбаковай міжурадавай камісіі па 
гандлёва-эканамічным супрацоўніцт-
ве. 5 лістапада ў Баку было падпісана 
міжурадавае пагадненне "Аб вытвор-
чай і навукова-тэхнічнай кааперацыі 
прадпрыемстваў і арганізацый аба-
ронных галін прамысловасці". 

З улікам таго, што ўзгадненне і па-
дрыхтоўка афіцыйных візітаў патра-
буе пэўнага часу, можна сцвярджаць: 
актывізацыя двухбаковых адносін 
пачалася амаль адразу пасля прыхо-
ду да ўлады ў Азербайджане Аліева-
малодшага 31 кастрычніка 2003 года. 
Пачатак жа паўнавартаснага міждзяр-
жаўнага дыялога і азербайджанскія, 
і беларускія афіцыйныя крыніцы ад-
назначна звязваюць з яго першым 
афіцыйным візітам у Мінск, які ад-
быўся 17–18 кастрычніка 2006 года. 

З гэтага часу палітычныя кантак-
ты ўжо не спыняліся ніводзін год. У 
траўні наступнага 2007 года з афі-
цыйным візітам у адказ Баку наве-
даў А.  Лукашэнка, а крыху раней (у 
сакавіку) Баку наведаў з працоўным 
візітам беларускі прэм’ер С. Сідор-
скі. Варта таксама адзначыць, што і 
абмен візітамі на высокім узроўні ў
2004 годзе і на вышэйшым – у 2006–
2007 гадах  – пачынаў менавіта азер-
байджанскі бок. Аднак у агульнай 
колькасці кантактаў на гэтым этапе 
нязначна пераважалі візіты з Бела-
русі  – 4 сустрэчы адбыліся ў Баку і 
3 у Мінску. Тэматыка сустрэч у гэты 
перыяд была вельмі шырокай – па ін-
фармацыі афіцыйных крыніц і дзяр-
жаўных СМІ, яна ўключала пытанні ад 
развіцця двухбаковай дамоўна-права-
вой базы, гандлёва-эканамічнага су-
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працоўніцтва і прамысловай каапера-
цыі (стварэнне ў Азербайджане прад-
прыемстваў па зборцы беларускай 
тэхнікі), да ўзаемадзеяння ў галіне 
сацыяльнай, культурнай, моладзевай 
палітыкі і спорту (NAVINY.BY, 2004; 
2007; Медиафорум, 2006; TUT.BY, 
2007; Национальное Собрание, 2008).

Рэгулярны характар і паступаль-
нае развіццё двухбаковыя кантакты 
набылі толькі ў 2009 годзе – з гэтага 
часу яны ўжо не перапыняліся, а іх 
сукупны рэйтынгавы бал не апускаў-
ся ніжэй чатырох. Пры гэтым мак-
сімальная колькасць кантактаў была 
дасягнутая ў 2010 годзе, а рэйтынг 
у 2009–2010 гадах. Гэты ўздым быў 
абумоўлены другім раўндам абме-
ну візітамі на вышэйшым узроўні У 
наступныя гады іх колькасць пачала 
паступова зніжацца, але трэці раўнд 
абмену візітамі на вышэйшым уз-
роўні ў 2012 – 2013 гадах зноў узняў 
гадавы рэйтынгавы бал кантактаў да 
5. Асноўную павестку палітычных 
кантактаў у гэты час складалі пы-
танні гандлёва-эканамічнага супра-
цоўніцтва і прамысловай кааперацыі. 
Новымі тэмамі сталі пытанні па-
ставак у Беларусь азербайджанскай 
нафты і прыцягненне ў нашу краіну 
азербайджанскіх фінансавых рэсур-
саў – як у форме інвестыцый, так і 
прамога крэдытавання (NAVINY.
BY, 2010; Тихомиров, 2011). Падчас 
сустрэч на міжпарламенцкім уз-
роўні значная ўвага надавалася су-
працоўніцтву ў міжнародных парла-
менцкіх структурах, такіх як ЕЎРА-
НЭСТ, ПА АБСЕ і ПАСЕ (БЕЛТА, 
2010b; Беларусь у Фокусе, 2011).

Такім чынам, кантакты на ўзроўні 
кіраўнікоў дзяржаў мелі характар 

трох раўндаў абмену візітамі: пер-
шы – 2006–2007, другі – 2009–2010, 
трэці – 2012–2013 гады. Сустрэчы на 
вышэйшым узроўні вызначаліся вы-
сокай плённасцю – падчас першага 
візіту ў Мінск І. Аліева было падпі-
сана 8 дакументаў аб развіцці двух-
баковых адносін, у тым ліку 1 між-
дзяржаўная дамова; падчас першага 
візіту ў Баку А. Лукашэнкі – 9 даку-
ментаў, у тым ліку 1 міждзяржаўная 
дамова. Падчас другога раўнду аб-
мену візітамі было падпісана 9  мі-
журадавых і галіновых пагадненняў, 
падчас трэцяга візіту ў Мінск І. Алі-
ева ў 2012 годзе – 6 пагадненняў, а па 
выніках апошняга візіту ў Баку А. Лу-
кашэнкі ў 2013 – 11 дакументаў (По-
сольство, 2014).

Сустрэчы на ўзроўні кіраўнікоў 
урадаў былі менш рэгулярнымі. Яны 
пачаліся значна раней за кантакты 
на вышэйшым узроўні, аднак у дру-
гой палове 2000-х – пачатку 2010-х 
гадоў кіраўнікі ўрадаў сустракаліся 
радзей, чым кіраўнікі дзяржаў. Пры 
гэтым толькі ў 2004 годзе кантакты 
на гэтым узроўні насілі характар аб-
мену візітамі. Усе астатнія візіты былі 
з беларускага боку. Плённасць су-
стрэч на высокім узроўні была ніжэй 
за вышэйшы: падчас першай з іх 
(жнівень 2001 года) было заключана 
5  пагадненняў, столькі ж падчас аб-
мену візітамі ў сакавіку – лістападзе 
2004 года, а падчас працоўнага візіту 
ў Баку прэм'ера Беларусі Міхаіла Мя-
сніковіча ў ліпені 2011 – усяго 2.

Тэматыка сустрэч на высокім уз-
роўні насіла выразную эканамічную 
скіраванасць і ахоплівала пытанні 
гандлю, фінансавую сферу, падатка-
абкладанне, мытнае супрацоўніцтва і 
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5 Беларускія крыніцы характар гэтага візіту не пазначаюць (Посольство, 2014).

вытворчую кааперацыю (у тым ліку ў 
галіне ВПК). Так падчас візіту ў Баку 
М. Мясніковіча акрамя згаданых 2-х 
пагадненняў быў падпісаны шэраг 
кантрактаў на пастаўку ў Азербай-
джан прадукцыі беларускага машы-
набудавання, а таксама 2 мемаран-
думы пра кааперацыю ў вытворчасці 
сельскагаспадарчай тэхнікі, у тым 
ліку адзін трохбаковы – з удзелам 
нямецкай кампаніі "Халлер" (Мини-
стерство, 2011).

Кантакты на ўзроўні МЗС пра-
водзіліся ў фармаце кансультацый 
паміж МЗС на ўзроўні альбо наме-
снікаў міністраў (сакавік 2010 і тра-
вень 2012  года), альбо кіраўнікоў 
консульскіх аддзелаў МЗС (чэрвень 
2012 года). Адпаведна, іх тэматыка ў 
першым выпадку ахоплівала пытанні 
ўзгаднення пазіцый на міжнароднай 
арэне, інвентарызацыі наяўнай да-
моўна-прававой базы двухбаковых 
адносін і вызначэння павесткі далей-
шага супрацоўніцтва (Посольство, 
2012a; Министерство 2012a), у дру-
гім – супрацоўніцтва па консульскіх 
пытаннях (Министерство, 2012b).

Міжпарламенцкія кантакты Бела-
русі і Азербайджана пачаліся толькі ў 
2008 годзе з афіцыйнага візіту ў Баку 
старшыні Палаты прадстаўнікоў На-
цыянальнага сходу Беларусі Вадзіма 
Папова. У адказ у наступным годзе 
Мінск наведаў старшыня Мілі Медж-
ліса Азербайджана Актай Асадаў. У 
наступныя два гады міжпарламенц-
кія кантакты былі найбольш інтэн-
сіўнымі. У 2010 годзе Мінск наведалі 
кіраўнікі парламенцкіх камітэтаў і 
дэлегацый Азербайджана ў ПАСЕ і 

ЕЎРАНЭСТ Самед Сеідаў і Алі Гу-
сейнаў. У тым жа годзе парламенцкая 
дэлегацыя Беларусі прыняла ўдзел 
у міжнародным назіранні на парла-
менцкіх выбарах у Азербайджане, 
а азербайджанская – на прэзідэнц-
кіх выбарах у Беларусі. У наступ-
ным 2011  годзе Беларусь наведалі 
кіраўнікі парламенцкіх камітэтаў 
Азербайджана па дзяржаўным бу-
даўніцтве і міжпарламенцкіх сувязях, 
а Азербайджан – беларуская парла-
менцкая дэлегацыя на чале са стар-
шынёй Палаты прадстаўнікоў Нацы-
янальнага Сходу Беларусі Віктарам 
Андрэйчанкам. Пры гэтым варта 
звярнуць увагу, што, калі ў 2008  – 
2009 гадах візіты з абодвух бакоў 
насілі афіцыйны характар, то візіт 
Андрэйчанкі ў 2011  годзе, як пазна-
чаюць крыніцы МЗС Азербайджана 
(Ministry, 2013), – толькі працоўны,5 
як і візіт у Баку М. Мясніковіча, што 
адбыўся ў тым жа годзе. Цяжка выз-
начыць, чым было абумоўлена такое 
паніжэнне статусу візітаў, бо вядо-
ма, што Азербайджан не падтрымаў 
еўрапейскую палітыку абмежавання 
кантактаў з беларускім кіраўніцтвам 
пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў і 
падаўлення акцый пратэсту на Плош-
чы Незалежнасці ў снежні 2010 года.

Усе згаданыя кантакты, акрамя 
ўдзелу парламенцкіх груп у міжна-
родным назіранні на выбарах, насілі 
двухбаковы характар і адбываліся, 
адпаведна, у Мінску ці Баку. Пры гэ-
тым з 26 вядомых візітаў, што адбы-
ліся за ўвесь час беларуска-азербай-
джанскіх міждзяржаўных адносін, 
15 сустрэч праходзілі ў Баку, 11 – у 
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Мінску. У пэўнай ступені гэта свед-
чыць аб тым, што беларускі бок быў 
больш зацікаўлены ў развіцці двух-
баковых адносін. Аб сустрэчах і пе-
рамовах у шматбаковым фармаце ні 
ў беларускіх, ні ў азербайджанскіх 
афіцыйных крыніцах не паведамля-
ецца, нягледзячы на тое, што абедзве 
краіны з'яўляюцца удзельніцамі такіх 
міжнародных арганізацый, як СНД і 
АБСЕ, а таксама праграмы "Усходняе 
партнёрства" ЕС. 

Верагодней за ўсё такое становіш-
ча выклікана асаблівасцямі адносін 
Беларусі з лідарамі гэтых структур. 
Не падлягае сумневу, што большасць 
беларуска-азербайджанскіх праектаў 
разглядаецца афіцыйным Мінскам як 
"эканамічная страхоўка" на выпадак 
пагаршэння адносін з Расіяй, а ваен-
ныя пастаўкі Азербайджана пагарша-
юць становішча Арменіі – галоўнага 
расійскага саюзніка на Каўказе. Таму 
абмеркаванне сумесных праектаў 
у межах СНД і іншых структур, дзе 
дамінуе Расія, сапраўды выглядала б 
дзіўна.

З іншага боку, канфліктныя ад-
носіны беларускага кіраўніцтва з 
Захадам і стаўка на пошук "слабых 
звенняў" у еўрапейскай палітыцы да 
Беларусі падштурхоўваюць мініміза-
ваць удзел у шматбаковых перамовах 
у рамках структур, дзе дамінуюць за-
ходнія краіны, і сканцэнтравацца на 
двухбаковых кантактах з дзяржавамі, 
што маюць у Беларусі прагматычныя 
інтарэсы і не схільныя імі рызыкава-
ць дзеля сімвалічнага прасоўвання 
дэмакратычных каштоўнасцяў.

Нягледзячы на фактычную адсут-
насць у беларуска-азербайджанскіх 
адносінах шматбаковага фармату, 

ёсць звесткі аб падтрымцы Азер-
байджанам Беларусі на міжнароднай 
арэне. Так, паводле інфармацыі МЗС 
Беларусі, Азербайджан падтрымаў 
кандыдатуру Беларусі на выбарах 
непастаянных сяброў Савета бяспе-
кі ААН у 2001 годзе, а падчас гала-
савання на пасяджэнні ПА АБСЕ ў 
Ратэрдаме ў 2003 годзе па рэзалюцыі 
аб становішчы ў Беларусі падтрымаў 
пазіцыю беларускага боку (Посоль-
ство, 2012a). Таксама паведамляец-
ца, што прадстаўнікі Азербайджана 
выступалі супраць заходняй крыты-
кі беларускага рэжыму ў ПА АБСЕ і 
ЕЎРАНЭСЦЕ. Пра зваротныя крокі 
Беларусі ў падтрымку Азербайджана 
на міжнароднай арэне, аднак, ніякіх 
звестак няма. Вядома, што афіцыйны 
Мінск заяўляе аб сваёй нейтральнай 
пазіцыі па Нагорна-Карабахскім кан-
флікце (Википедия, 2013).

ІІ. Развіццё дамоўна-
прававой базы

Па звестках электроннай сістэмы 
"Кансультант Плюс", у 1992 – 2012 га-
дах паміж Беларуссю и Азербайджа-
нам было заключана 56 міжнародна-
прававых актаў. І хаця ў матэрыялах 
МЗС Беларусі пазначаецца значна 
большая колькасць – больш за 80 
(Посольство, 2013), а ў матэрыялах 
МЗС Азербайджана – ўвогуле 92 
(Ministry, 2013), разыходжанні гэ-
тых лічбаў і адсутнасць інфармацыі 
пра тое, якія дакументы іх склада-
юць, вымушае ўзяць за аснову больш 
канкрэтныя і дэталізаваныя дадзе-
ныя сістэмы "Кансультант Плюс". 
З 56 знойдзеных у ёй дакументаў з 
удзелам Беларусі і Азербайджана 55 
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з'яўляюцца двухбаковымі дамоўле-
насцямі і толькі 1 – шматбаковай.6

23 з іх было падпісана ў Мінску, 
29 – у Баку, 1 – у азербайджанскім го-
радзе Габала. Месца падпісання яшчэ 
3-х дакументаў невядомае. Толькі 1 
з 56 дакументаў тычыцца змянен-
ня і перагляду раней дасягнутых да-
моўленасцяў. 3 акта маюць статус 
міждзяржаўных дамоў, 26 – міжура-
давых пагадненняў і 27 – галіновых 
(міжведамасных). У 1990-х гадах былі 
заключаны толькі 3 галіновых пагад-

нення і 1 міждзяржаўнае шматбаковае 
пагадненне. Астатнія 2 – падчас пер-
шага раўн ду абмену візітамі кіраўнікоў 
дзяржаў. Першыя міжурадавыя па-
гадненні былі заключаны толькі ў
2001  годзе – падчас візіту ў Баку бе-
ларускага прэм'ера В. Ярмошына. Пе-
раважная большасць галіновых па-
гадненняў (23 з 27) былі заключаны ў 
другой палове 2000-х гадоў – пачына-
ючы з 2006 года. Дынаміка колькасці 
заключаных дамоўленасцяў па гадах 
прадстаўлена ў наступнай Дыяграме 2.

6 Пагадненне аб падзеле інвентарных паркаў грузавых вагонаў і кантэйнераў былога 
Міністэрства шляхоў зносін СССР паміж постсавецкімі краінамі 1993 года.

Дыяграма 2. Дынаміка агульнай колькасці беларуска-азербайджанскіх 
дамоўленасцяў, 1992 – 2012 гады.

Крыніцы: аўтарскія падлікі на аснове дадзеных базы прававой інфармацыі 
Консультант Плюс, 2013.

З дыяграмы бачна, што дынаміка 
развіцця дамоўна-прававой базы ў 
цэлым карэлюе з дынамікай палітыч-
ных кантактаў. Такім чынам, відавоч-
на, што сустрэчы дзяржаўных лідараў 
мелі прамое дачыненне да яе развіц-
ця – нават заключэнне міжурадавых 
і галіновых дамоў па часе пераважна 
супадае з візітамі прэзідэнтаў.

Каб вызначыць прыярытэтныя 
накірункі развіцця беларуска-азер-
байджанскай дамоўна-прававой базы 

ізноў скарыстаемся рэйтынгавай 
сістэмай, што ўлічвае колькасць да-
моўленасцяў і іх узровень – бо, віда-
вочна, міждзяржаўныя дамовы і міжу-
радавыя пагадненні рэгулявалі больш 
значныя пытанні двухбаковых адносін, 
чым галіновыя міжведамасныя. Такім 
чынам, кожная міждзяржаўная дамова 
ацэньваецца ў 3 балы, міжурадавая – ў 
2 і галіновая – ў 1. Пагадненні, што рэ-
гулююць блізкія ці сумежныя накірун-
кі супрацоўніцтва (напрыклад, гандаль 
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і падаткі) аб'ядноўваюцца ў адну групу, 
а іх балы падсумоўваюцца. Па агуль-
най колькасці балаў у  асобных групах 

вызначаецца прыярытэтнасць кожнага 
з накірункаў. Вынікі адлюстраваны ў 
Табліцы 2.

Табліца 2. Прыярытэтныя накірункі развіцця беларуска-азербайджан-
скай дамоўна-прававой базы.

Накірункі супрацоўніцтва
Колькасць  

дакументаў 

Рэйтынгавая 

ацэнка

Эканоміка, гандаль, падаткі і маёмасць 9 18

Барацьба са злачыннасцю і супрацоўніцтва 

судовых органаў
8 12

Адукацыя і навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва 6 10

Фінансава-крэдытныя пытанні і разлікі 7 8

Медыцына, ветэрынарыя і санітарны кантроль 4 6

Транспарт і грузаперавозкі 3 5

Супрацоўніцтва мытных і памежных органаў 3 4

Стандартызацыя, метралогія і статыстыка 3 4

Ваеннае і ваенна-прамысловае супрацоўніцтва 2 3

Праца і сацыяльная абарона грамадзян 2 3

Інфармацыя і СМІ 2 3

Моладзевая палітыка, фізкультура і спорт 2 3

Ахова наваколля і супрацоўніцтва па лініі МНС 2 2

Іншае 3 7

Крыніцы: аўтарскія падлікі на аснове дадзеных базы прававой інфармацыі 
Консультант Плюс, 2013.

Такім чынам, пяцёрку вядучых 
накірункаў развіцця дамоўна-пра-
вавой базы складаюць: гандлёва-
эканамічнае супрацоўніцтва (у тым 
ліку пытанні падаткаабкладання, 
аховы інвестыцый і маёмасці) – 9 да-
моўленасцяў з агульным рэйтынгам 
у 18 балаў; барацьба са злачыннасцю 
і супрацоўніцтва судовых органаў 
дзвюх краін – 8 і 12 адпаведна; су-
працоўніцтва ў галіне адукацыі, на-
вукі і тэхналогій – 6 і 10; фінансава-
крэдытная сфера і ўзаемныя разлікі 
(у тым ліку пагадненне аб выдачы 

Беларусі азербайджанскага крэдыту 
ў 2010 годзе) – 7 і 8; у галіне аховы 
здароўя, ветэрынарыі і санітарнага 
кантролю – 4 і 6. Характарызуючы 
дынаміку гэтых накірункаў, трэба ад-
значыць, што, у першую чаргу – яшчэ 
ў 1990-х гадах пачала стварацца да-
моўная база ў галіне ўзаемных раз-
лікаў, маёмасных пытанняў і супра-
цоўніцтва судовых органаў. Апошні 
накірунак, аднак, выйшаў на вядучыя 
пазіцыі толькі ў 2012 годзе, калі было 
заключана 5 з 8 пагадненняў, аднесе-
ных да гэтай групы.
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Таксама трэба спыніцца яшчэ на 
адным накірунку двухбаковых ад-
носін – супрацоўніцтве ў галіне ВПК, 
бо, нягледзячы на досыць сціплае 
месца ў развіцці дамоўнай базы, яно 
мае значны міжнародны рэзананс. 
Першай дамоўленасцю ў гэтай сферы 
стала міжурадавае пагадненне "Аб 
вытворчай і навукова-тэхнічнай ка-
аперацыі прадпрыемстваў і арганіза-
цый абаронных галін прамысловасці" 
ад 5 лістапада 2004 года. Другой – па-
гадненне паміж міністэрствамі аба-
роны абедзвюх краін "Аб стварэнні 
сістэмы інфармацыйнага абмену" ад 
13 лістапада 2008 года.

У графу "Іншае" патрапілі міждзяр-
жаўная дамова "Аб сяброўстве і су-
працоўніцтве" і 2 міжурадавых пагад-
ненні – "Аб узаемных паездках гра-
мадзян" і "Аб узаемным прадастаўлен-
ні ўчасткаў для размяшчэння дып-
прадстаўніцтваў". Увогуле ж падзел 
часам насіў даволі ўмоўны характар, 
бо некаторыя пагадненні (напрыклад, 
аб супрацоўніцтве ў галіне медыцын-
скай навукі ці сельскагаспадарчых 
тэхналогій) падыходзяць адпаведна 
вышэйзгаданай класіфікацыі адразу 
ў дзве катэгорыі, і выбар да якой іх 
урэшце аднесці не заўсёды быў віда-
вочным.

ІІІ. Эканамічныя сувязі

Інстытуалізацыя эканамічных су-
вязяў паміж Беларуссю і Азербай-
джанам пачалася даволі позна – фак-
тычна праз 10 год пасля ўсталявання 
дыпламатычных адносін. Міжурада-
вая двухбаковая камісія па гандлёва-
эканамічным супрацоўніцтве была 
створана толькі ў 2004 годзе (для 

параўнання, з Літвой – у 1994 годзе). 
Нават па развіцці дамоўна-прававой 
базы бачна, што сапраўднае ажыўлен-
не беларуска-азербайджанскіх эка-
намічных сувязяў пачалося толькі 
ў другой палове 2000-х гадоў. Так за 
2006 – 2012 гады было заключана 
9  дамоўленасцяў у галіне эканомікі, 
гандлю і разлікаў, у той час як за ўвесь 
папярэдні перыяд – толькі 7. Зразуме-
ла, што з беларускага боку каталіза-
тарам эканамічнай зацікаўленасці да 
Азербайджана сталі нарастаючыя су-
пярэчнасці ў адносінах з кіраўніцтвам 
Уладзіміра Пуціна, наконт коштаў і 
спосабаў разліку за пастаўкі расій-
скай нафты і газу. Імкненне знайсці 
альтэрнатыўных пастаўшчыкоў ву-
глевадароднай сыравіны, а таксама 
магчымых крэдытораў, на выпадак 
згортвання крэдытнай падтрымкі з 
боку Масквы, вымушалі звярнуць 
большую ўвагу на магчымасці супра-
цоўніцтва з Азербайджанам.

У сваю чаргу ў Азербайджана так-
сама расце зацікаўленасць да супра-
цоўніцтва з Беларуссю. У 2000-я гады 
за кошт нафтаздабычы гэтая краіна 
ўжо аднавіла эканамічны патэнцы-
ял, страчаны пасля крызісу першых 
гадоў незалежнасці і ваеннага кан-
флікту з Арменіяй у Нагорным Ка-
рабаху. Як піша беларускі эканаміст 
азербайджанскага паходжання Фар-
ман Юсубаў, стратэгія эканамічнага 
развіцця Азербайджана грунтуецца 
на выкарыстанні нафтавага фактару 
дзеля мадэрнізацыі прамысловасці 
ў бок імпартазамяшчэння (Юсуб-
ов, 2011, 98). Таму адной з важных 
тэм беларуска-азербайджанскага 
эканамічнага супрацоўніцтва стала 
стварэнне на тэрыторыі Азербай-
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джана сумесных прадпрыемстваў па 
вытворчасці сельскагаспадарчай тэх-
нікі і тэхнікі для нафтаздабычы. 

Значная ўвага надаецца і павышэн-
ню ваеннага патэнцыялу краіны ў 
сувязі з нявырашаным Карабахскім 
канфліктам і непрызнаннем азер-
байджанскім кіраўніцтвам страты 
кантролю над часткай сваёй тэрыто-
рыі. Таму відавочна і зацікаўленасць 
азербайджанскага боку ў пастаўках 
ваеннай тэхнікі і супрацоўніцтве з 

беларускім ВПК. Прынамсі ў апошнія 
гады Азербайджан стабільна фігуруе 
ў спісе асноўных імпарцёраў бела-
рускай ваенна-тэхнічнай прадукцыі 
(Будкевич, 2013;  Википедия, 2013).

Разгледзім больш падрабязна ды-
наміку асноўных паказчыкаў бела-
руска-азербайджанскіх эканамічных 
ста сункаў у перыяд іх актывізацыі  – 
пачынаючы з 2006 года. Тэндэнцыі 
развіцця беларускага гандлю з Азер-
байджанам адлюстраваны ў табліцы 3. 

Табліца 3: Гандаль Беларусі з Азербайджанам, 2006 – 2012 гады.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Таваразварот 

(млн. дал.)
37,2 89,7 111.6 124,6 146,2 1026 223,3

Экспарт

(млн. дал.)
34,5 86,4 105,4 120,3 140,2 200,2 211,1

Імпарт

(млн. дал.)
2,7 3,3 6,2 4,3 6,0 825,8 12,2

Сальда

(млн. дал.)
31,8 83,1 99,2 116,0 134,2 -625,6 198,8

Доля ў сукупным 

экспарце
0,17 % 0,36 % 0,32 % 0,56 % 0,55 % 0,48 % 0,46 %

Доля ў сукупным 

імпарце:
0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 1,80 % 0,03 %

Крыніцы: Внешняя торговля, 2010: 34; 2012: 40; Национальный стати сти-
ческий комитет.

З табліцы бачна, што хаця да 
2012 года двухбаковы таваразварот 
няўхільна павялічваўся, у яго дына-
міцы можна вызначыць два рэзкіх 
скачка – у 2007 і 2011 годзе. Пры гэ-
тым, калі першы з іх быў абумоўле-
ны значным павелічэннем (больш як 
удвая) беларускага экспарту ў Азер-
байджан, то другі – наадварот, рэзкім 
ростам імпарту з Азербайджана. 

Увогуле, 2011 год рэзка выбіваецца 
з агульнага трэнду развіцця ўзаемна-
га гандлю – і тым, што таваразварот 
перавысіў 1 млрд. даляраў, і тым, што 
ў Беларусі ўпершыню атрымалася 
адмоўнае знешнегандлёвае сальда з 
Азербайджанам. Такая рэзкая змена 
гандлёвага трэнду была абумоўлена 
пастаўкамі ў Беларусь азербайджан-
скай нафты па своп-схеме з удзелам 
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Венесуэлы. У наступным 2012 годзе 
яны спыніліся і вярнуліся папярэднія 
тэндэнцыі з павольным, але няўхіль-
ным павышэннем беларускага эк-
спарту і яго шматкратнай перавагай 
над імпартам. Доля Азербайджана ў 
сукупным экспарце Беларусі за гэтыя 
6 год павялічылася амаль утрая, але 
толькі ў 2009–2010 гадах яна пера-
вышала 0,5 %. У сукупным імпарце 
Беларусі доля гэтай краіны заста-
валася мізэрнай на працягу амаль 
усяго гэтага перыяду – за выняткам 
2011 года, калі, дзякуючы пастаўкам 
нафты, яна ўзрасла ледзь не да 2 %.

Аснову беларускага экспарту ў 
Азербайджан складае прадукцыя 
машынабудавання (трактары, гру-
завыя аўтамабілі, аўтамабілі спецы-
яльнага прызначэння, прычэпы, да-
рожная тэхніка), прыборабудавання 

(электра трансфарматары), дрэва-
апра   цоў кі (фанера, пліты ДСП), а 
таксама некаторыя харчовыя пра-
дукты (пераважна малако і малоч-
ныя вырабы), керамічныя пліты, 
паліраванае шкло і шкляны посуд, 
шыны, палімеры эцілена (Посоль-
ство, 2012с). У 2011 – 2012 гадах на 
вядучыя пазіцыі ў структуры бела-
рускага экспарту ў Азербайджан вы-
ходзяць прыборы, апаратура і мадэлі 
для дэманстратыўных мэт – ледзь не 
10 % ад усяго экспарту ў гэту краіну 
(Внешняя торговля, 2011, 130; 2012, 
129). З сярэдзіны 2000-х гадоў Азер-
байджан таксама становіцца адным 
з галоўных пакупнікоў беларускай 
ваеннай тэхнікі і ўзбраенняў. У та-
бліцы 4 прыведзены дадзеныя аб бе-
ларускіх ваенных пастаўках ў Азер-
байджан адпаведна дадзеным ААН.

Табліца 4. Беларускія пастаўкі ўзбраенняў і ваеннай тэхнікі ў Азербайджан.

Найменне тэхнікі Колькасць 

2005 танкі Т-72 19

2006 танкі Т-72 41

2007 - -

2008 самаходныя гаўбіцы 2С7 "Піён" 203 мм. 3

2009
самаходныя гаўбіцы 2С7 "Піён" 203 мм. 9

штурмавікі Су-25 5

2010
штурмавікі Су-25 1

122-міліметровыя буксіруемыя гаўбіцы Д-30 30

2011 - -

2012
танкі Т-72 62

штурмавікі Су-25 1

Крыніцы: Будкевич, 2013;  Википедия, 2013.
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Наконт кошту гэтых паставак у аа-
наўскіх справаздачах не паведамля-
ецца. Але, як бачна з табліцы, у Азер-
байджан пастаўляюцца пераважна 
састарэлыя мадэлі ваеннай тэхнікі, 
што дасталіся Беларусі ў спадчыну ад 
Савецкага Саюза.

Азербайджанскі экспарт у Беларусь 
прадстаўлены, галоўным чынам, сель-
скагаспадарчай прадукцыяй (садавіна 
і гародніна, сокі, бавоўна), а таксама 
ацыклічнымі спіртамі і тканінамі з 
сінтэтычных комплексных ніцей (По-
сольство, 2012с). Аднак з года ў год 
яго структура значна мяняецца. Так 
у 2011 годзе асноўнае месца ў струк-
туры беларускага імпарту з Азербай-
джана занялі пастаўкі азербайджан-
скай нафты, але гэтыя пастаўкі насілі 
хутчэй разавы, чым рэгулярны харак-
тар. У 2012 годзе асноўнымі пазіцыямі 
імпарту былі нафтапрадукты (больш 
за 60 %) і ацыклічныя вуглевадароды 
(каля 12,5 %) (Внешняя торговля, 2012: 
263; 2013: 203).

Аднак беларуска-азербайджанскія 
эканамічныя сувязі не абмяжоўваюцца 
ўзаемным гандлем. Развіваецца і су-

працоўніцтва краін у інвестыцыйнай 
сферы. Як бачна з прыведзенай ніжэй 
статыстыкі, у 2006 – 2008 гадах азер-
байджанскія інвестыцыі ў Беларусі 
выраслі больш як у 50 разоў і перавы-
сілі адзнаку ў паўмільярда даляраў. У 
наступным годзе адбыўся іх пяцікрат-
ны спад, а ў 2010 – 2011 гадах – зноў 
хуткі рост, калі яны дасягнулі свайго 
максімуму за ўвесь перыяд, за якім 
адбыўся новы спад. Такім чынам, азер-
байджанскія інвестыцыі ў Беларусі 
адзначаліся вельмі непаслядоўнай 
дынамікай, прычым рэкордны рост 
2011  года быў адзначаны не за кошт 
прамых ці партфельных інвестыцый, 
а тых што былі аднесены ў катэгорыю 
“іншыя”, да якой звычайна адносяць 
гандлёвыя крэдыты і банкаўскія ўкла-
ды. Азербайджанскія інвестыцыйныя 
праекты ў Беларусі ўключаюць бу-
даўніцтва гандлёва-лагістычнага цэн-
тра, бізнес цэнтра і аб’ектаў грамад-
скага харчавання ў Мінску і некаторых 
іншых гарадах. Таксама абмяркоўваец-
ца ўдзел азербайджанскіх інвестараў 
у праграме прыватызацыі ў Беларусі 
(Посольство, 2012с).

Табліца 5. Дынаміка азербайджанскіх інвестыцый у Беларусі.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Прамыя 11,9 184,2 542,8 64,7 1525,9 12062,4 10541,7

Партфельныя 0 0 0 0 0 0 0

Іншыя 0 0 21,2 34,9 0,5 300013 64,3

Усяго 11,9 184,2 564,0 99,6 1526,4 312075,4 10606,0

Крыніцы: Инвестиции, 2008: 13; 2010: 16; 2012: 39.

Што тычыцца беларускіх інве-
стыцый у Азербайджане, яны на-
кіраваны пераважна на стварэнне ў 
гэтай краіне тавараправодных сетак 

айчынных прадпрыемстваў. Па афі-
цыйных звестках, зараз там дзейні-
чаюць сеткі 40 беларускіх вытворцаў. 
У 2009–2010 гадах былі створаны су-
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месныя прадпрыемствы Універсаль-
ны гандлёвы дом “Баку-Мінск” і ТАА 
Гандлёвы дом “АзНёманБХЗ” па ган-
длі беларускім крышталём (Посоль-
ство, 2012с).

Атрымала развіццё і прамы-
словая кааперацыя – пераважна ў 
галіне сельскагаспадарчай тэхнікі. 
У 2007  годзе ў Азербайджане была 
наладжана зборка беларускіх трак-
тароў і грузавых аўтамабіляў, а так-
сама кааперацыя па вытворчасці ма-
більных буравых установак. Асноў-
ным партнёрам з азербайджанскага 
боку па супрацоўніцтве з белару-
скімі прадпрыемствамі МАЗ, МТЗ і 
Белаграмаш выступае аўтамабільны 
завод горада Гянджа. У якасці па-
цверджання паспяховасці белару-
ска-азербайджанскай прамысловай 
кааперацыі прыводзіцца факт пад-
пісання трохбаковага кантракта на 
10 год паміж беларускімі, азербай-
джанскімі і нямецкімі вытворцамі 
камунальнай тэхнікі (Юсубов, 2011, 
100–101).

Нарэшце, трэба ўзгадаць яшчэ і 
пра такі накірунак эканамічнага су-
працоўніцтва, як крэдытаванне Бе-
ларусі з боку Азербайджана. Вядома, 
што 23 чэрвеня 2010 года паміж ура-
дамі дзвюх краін у Баку было падпі-
сана пагадненне пра выдачу Азер-
байджанам Беларусі дзяржаўныга 
крэдыту ў памеры 200 млн. дал. дзеля 
пагашэння запазычанасці перад ра-
сійскім “Газпрамам”. І хаця некаторыя 
эксперты пісалі, што разлічваць на 
працяг азербайджанскай крэдытнай 
падтрымкі не варта, бо, у адрозненні 
ад Венесуэлы, Баку не мае палітыч-
ных матываў для прадстаўлення 
Мінску асаблівых эканамічных прэ-

ферэнцый і зыходзіць выключна з 
прагматычных інтарэсаў (Тихоми-
ров, 2011), эканамічны аналітык  Сяр-
гей Чалы сцвярджае, што ў 2011  – 
2012 гадах Беларусь атрымала ад 
Азербайджана яшчэ адзін, а магчыма 
і два крэдыты (Чалый и Свердлов, 
2014). Пры гэтым ён спасылаецца на 
пастанову Саўміну № 1001 ад 27 ліпе-
ня 2011 г. (то бок адразу пасля візіту 
ў Баку М.  Мясніковіча) аб крэдыт-
ным займе “Беларуськалія” ў 300 млн. 
дал. пад гарантыі беларускага ўраду 
з боку прыватнага азербайджанска-
га банка, які цалкам належыць сям’і 
прэзідэнта І. Аліева. Гэтыя звесткі 
пацвярджае і прыведзеная вышэй 
інвестыцыйная статыстыка, адпа-
ведна якой менавіта такую суму мы 
бачым у графе “іншыя інвестыцыі” 
з Азербайджана за 2011  год. Трэці 
крэдыт Беларусі ў памеры 400 – 450 
млн. дал., па версіі Чалага, мог быць 
вы дзелены пасля чарговага візіту ў 
Мінск азербайджанскага кіраўніка 
ў жніўні 2012  года, аднак ніякіх па-
цверджанняў гэтага не прыводзіцца.

Заключэнне

Такім чынам, за некалькі год 
Азер байджан, які да сярэдзіны
2000-х гадоў фактычна не меў істот-
ных адносін з Беларуссю, становіц-
ца адным з прыярытэтных знешне-
палітычных і эканамічных партнёраў 
нашай краіны. Аб гэтым сведчаць і 
рэгулярнасць палітычных кантактаў 
на вышэйшым і высокім узроўнях, і 
створаная даволі шырокая дамоўна-
прававая база (як па колькасці даку-
ментаў, так і па сферах іх рэгуляван-
ня), і, нарэшце, гатоўнасць азербай-
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джанскага боку аказваць нашай краіне 
крэдытную падтрымку. Праўда, калі 
паглядзець на гандлёвую статысты-
ку, Азербайджан пакуль ніяк нельга 
ўключыць у лік асноўных знешнеган-
длёвых партнёраў Беларусі. Але, як 
сведчыць аналіз тэматыкі палітычных 
кантактаў, у выпадку Азербайджана 
нарошчванне прамога гандлю тава-
рамі і не з’яўляецца галоўным знеш-
неэканамічным прыярытэтам Бела-
русі. Куды большая ўвага надаецца 
развіццю прамысловай кааперацыі і 
стварэнню ў Азербай джане зборач-
ных вытворчасцяў беларускай тэхнікі, 
што будуць працаваць не толькі на 
ўнутраны рынак Азербайджана, але і 
выходзіць у перспектыве на рынкі су-
седніх з ім дзяржаў.

Што тычыцца беларуска-азербай-
джанскага супрацоўніцтва ў ваен-
най сферы, не варта перабольшваць 
яго маштабы і значэнне, бо ў гэтую 
краіну з Беларусі экспартуецца не но-
вая прадукцыя айчыннага ВПК, а ста-
рая савецкая тэхніка. Зразумела, што 
запасы такой тэхнікі ў нас не бяз-
межныя, а яе кошт на міжнародным 
рынку ўзбраенняў з цягам часу будзе 
толькі памяншацца. Таму гэта хутчэй 
невялікі эпізод, чым доўгатэрміновы 
трэнд у развіцці беларуска-азербай-
джанскіх адносін.

Безумоўна, важнае значэнне для 
Беларусі мае і тое, што ў асобе Азер-
байджана яна знайшла альтэранты-
ву расійскім пастаўкам нафты і газу. 
Азербайджанскі бок, відавочна, так-
сама не супраць асвоіць новы белару-
скі рынак для сваёй вуглевадароднай 
сыравіны. Аднак, як паказаў досвед 
2011 года, наладзіць трывалыя па-
стаўкі ў Беларусь азербайджанскай 

нафты аказалася даволі складанай 
справай. Транзіт праз тэрыторыю 
некалькіх трэціх краін робіць гэтыя 
пастаўкі даволі невыгоднымі. Таму 
хутчэй за ўсё беларускае кіраўніцтва 
разглядае Азербайджан не ў якасці 
рэальнай альтэрнатывы па замяш-
чэнні імпарту расійскай нафты і газу 
ў кароткатэрміновай перспектыве, 
а як “страхоўку” на выпадак буду-
чых абвастрэнняў нафта-газавых су-
пярэчнасцяў з Масквой.

У гэтай сувязі паказальна і тое, 
што развіццё беларуска-азербай-
джанскага супрацоўніцтва адбываец-
ца пераважна па-за фарматам СНД 
і іншых рэгіянальных аб’яднанняў, 
дзе дамінуе Расія. Галоўную ролю ў 
ім, безумоўна, адыгрывае двухбако-
вы фармат, які дапаўняецца пасля-
доўнай падтрымкай Азербайджанам 
афіцыйнага Мінску ў такіх еўрапей-
скіх структурах, як АБСЕ, ПАСЕ і 
“Усходняе партнёрства” ЕС. Пры гэ-
тым кіраўніцтва Азербайджана асу-
джае заходнюю палітыку згортвання 
палітычных кантактаў з вышэйшым 
кіраўніцтвам Беларусі (за што І. Аліеў 
нават быў раскрытыкаваны азербай-
джанскай апазіцыяй). Такім чынам, 
пазіцыю Азербайджана ў дачыненні 
Беларусі нельга назваць ні прарасій-
скай, ні празаходняй. Патлумачыць 
дасягнуты высокі ўзровень адносін 
выключна прагматычнымі інтарэса-
мі азербайджанскага боку таксама 
не выпадае з нагоды пакуль не над-
та шчыльных эканамічных сувязяў. 
Таму тут не варта ігнараваць даволі 
важны, калі размова ідзе аб краінах 
Усходу, фактар добрых асабістых 
адносін паміж кіраўнікамі абедзвюх 
дзяржаў.
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