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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

У статті розглядаються двосторонні економічні відносини України з Республікою Білорусь після здобуття незалежності країнами. Аналізується
періодика економічного співробітництва, динаміка зовнішньої торгівлі між обома країнами. Розглядається основна група товарів експорту й імпорту,
роль та місце Білорусі в зовнішньоекономічній діяльності.
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В умовах глобалізації світової економіки виявляються тенденції до зростання ролі економічних функцій національних держав. Водночас для країн з
перехідною економікою є необхідною власна тактика входження до світових інтеграційних процесів, орієнтована на поглиблення зовнішньоекономічних
двосторонніх відносин і поступове входження національних економік до системи світогосподарських зв’язків. У розвитку зовнішніх економічних зв’язків
України і Республіки Білорусь пріоритетними для обох країн є розширення зовнішньоекономічного співробітництва з країнами СНД. Серед
зовнішньоекономічних пріоритетів Білорусі насамперед слід виділити економічне партнерство з Україною, яка в загальній структурі зовнішнього
товарообігу Республіки Білорусь посідає третє місце.

Ця проблема досліджувалась у працях О. Білоруса, В. Будкіна, В. Губського, І. Гуща, М. Дудченка, В. Кузьменка, Д. Лук’яненка, Ю. Макогона, О.
Плотнікова, С. Слишова, О. Соскіна. Їх наукові розробки є суттєвим внеском у розвиток сучасної економічної науки. Разом з тим, проблема зовнішніх
економічних зв’язків між Україною і Республікою Білорусь вимагає поглибленого її науково-методичного обґрунтування та конструктивного з’ясування
питань розвитку ефективних форм співробітництва, що і визначає актуальність теми даної розвідки. Хронологічно в ній окреслено період від 1991 до 2008
року, який закріплено договірно-правовою базою. Такий підхід зумовлено здобуттям незалежності обох країн.

Мета цієї статті полягає в аналізі і відстеженні динаміки економічних відносин нового типу між Україною та Білоруссю. Ідеться, передусім, про обсяги
експортно-імпортних операцій між двома країнами, окреслюється зовнішньоторговельний оборот.

Дипломатичні відносини між Україною і Республікою Білорусь встановлені 27 грудня 1991 р. Українсько-білоруські відносини регламентуються
Договором про дружбу, добросусідство і співробітництво від 17 липня 1995 р. (набув чинності 6 серпня 1997 р.) [5, 125].

В економічній сфері договірно-правова база складається з Договору між Україною і Республікою Білорусь про економічне співробітництво на 1999–
2008 рр., Міждержавної програми довготривалого економічного співробітництва між Україною і Республікою Білорусь на 1999–008 рр. (підписані 11 грудня
1998 р., діють із 20 липня 1999 р.). Документ, який регламентує подальше економічне співробітництво, починаючи з 2009 року, є Меморандум між
Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та Урядом Республіки Білорусь, Національним банком Республіки Білорусь про відпрацювання
системи заходів з інтенсифікації двостороннього торговельно-економічного співробіт-ництва в умовах світової фінансово-економічної кризи, узгоджений на
двосторонній зустрічі 20 січня 2009 року Президента України В. Ющенка та Президента Білорусі О.Лукашенка.

Упродовж багатьох років між Білоруссю й Україною існують тісні торговельно-економічні зв’язки, що зумовлені географічною близькістю і взаємною
інтеграцією господарських комплексів обох країн. Взаємодія з Україною в цій сфері носить прагматичний і продуктивний характер.

Україна є одним зі стратегічних торгових партнерів Республіки Білорусь. Починаючи від 1991 року, обсяги експортно-імпортних операцій між двома
країнами зростали швидкими темпами. Пік цього співробітництва припадає на 1997 рік, коли обсяг товарообігу становив 1,4 млрд. дол. США. У зв’язку зі
світовою економічною кризою 1998 року, між країнами зазначився спад торгового обороту. У 2000 році товарообіг становив 917,8 млн. дол. США і
збільшився порівняно з 1999 роком на 29%.

За 2001 рік зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами між Україною і Республікою Білорусь становив 693,7 млн. доларів США і знизився
порівняно з 2000 роком на 226,6 млн. доларів США, або на 24,63 відсотка. При цьому загальний експорт товарів і послуг становив 274,1 млн. доларів США і
знизився порівняно з 2000 роком на 33,4 млн. доларів, або на 10,9 відсотка. Загальний імпорт товарів і послуг між Україною та Білоруссю становив 419,5
млн. доларів і порівняно з 2000 роком знизився на 193,2 млн. доларів, або на 31,5 відсотка [1, 27].

Серед основних торговельних партнерів України Республіка Білорусь посідає 4 місце серед країн СНД. Україна як стратегічний торговий партнер
Республіки Білорусь посідає третє місце в зовнішньоторговельному обороті. Основними видами українського експорту в Республіку Білорусь є продукція
АПК – 26 відсотків, продукція металургійної промисловості – 24,5 відсотка, хімічної промисловості – 17,4 відсотка та машинобудування – 18,6 відсотка.
Останнім часом збільшився експорт пшениці до Білорусі в 1,8 раза.

За 2001 рік загальний імпорт товарів з Республіки Білорусь в Україну становив 407,1 млн. доларів США і знизився порівняно з 2000 роком на 194,8
млн. доларів, або на 32,4 відсотка. Основними видами білоруського імпорту в Україну є енергоносії – 40,3 відсотка, продукція АПК – 10,7 відсотка,
машинобудування – 20,1 відсотка, легкої промисловості – 6,1 відсотка та продукція деревообробної промисловості – 3,6 відсотка [2, 87–89].

Про взаємну зацікавленість обох країн у розвитку торгівлі свідчить той факт, що за 2003–2005 роки товарообіг збільшився майже в 3,5 раза – від 563
мільйонів до понад 1,8 мільярдів доларів США, а 2006-го досяг рівня в 2,4 млрд. доларів США.

2007 року на основі тісної взаємодії Посольства з центральними і регіональними органами виконавчої влади Республіки Білорусь білоруськими
виробниками експортної продукції, структурними підрозділами Білоруської торговельно-промислової палати, завдяки використанню нових, прогресивних
форм торговельно-економічної співпраці, у звітний період вдалося значно наростити об’єми товарообігу, зберігши при цьому високі темпи експортних
поставок білоруської продукції на український ринок [4, 142].

За підсумками 2007 року товарообіг Республіки Білорусь з Україною становив 3006,4 млн. доларів США і збільшився порівняно з попереднім роком на
22,3 відсотка. При цьому об’єм експортних поставок білоруської продукції зріс на 19,3 відсотка і досяг у вартісному виразі 1472,1 млн. доларів США. Імпорт
української продукції становив 1534,3 млн. доларів США і збільшився на 25,3 відсотка. Торгове сальдо для Білорусі негативне – 62,2 млн. доларів США.
2008 року продовжено подальший розвиток торговельно-економічного співробітництва Республіки Білорусь та України. З урахування об’ємів взаємної
торгівлі, розвиток кооперації і спільних виробництв співробітництва двох держав вийшло за рівень стратегічного партнерства.

Динаміка зовнішньої торгівлі Республіки Білорусь з Україною
млн. доларів США
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Частка України в товарообігу Білорусі становить 6,8 відсотка, у загальному об’ємі експорту – 8,5 відсотка.
Важливими торговими партнерами для Білорусі серед українських регіонів є Київська (включаючи м. Київ), Дніпропетровська, Донецька, Харківська,

Полтавська і Запорізька області. На їхню частку припадає понад 78 відсотків загального об’єму товарообігу з Україною.
Основу білоруського експорту становить готова споживча продукція машинобудівного, нафтохімічного, будівельного комплексів, продовольчі товари:

трактори, вантажні автомобілі, холодильники і морозилки, ліфти і ліфтове устаткування, частини й устаткування для автомобілів і тракторів,
нафтопродукти, бітум нафтовий, полімери етилену, шини, добрива калієві, тканини кордові, волокна синтетичні, плити керамічні, вироби дерев’яні
будівельні, скло поліроване, шпалери, ковбасні вироби, рибопродукти [10, 27].

Експорт до України здійснюється за 563 товарними групами (у 2006 році – 468). Усього на український ринок поставляється понад 2 тисячі видів різних
товарів. За більшістю основних товарних позицій, що становлять понад 74 відсотки об’ємів експорту, поставки продукції в 2007 році зросли. На 2007 рік був
забезпечений вихід на український ринок таких товарів: масла вершкового, солоду, муки житньої, цукру, пральних машин, а також налагоджені поставки
міцних спиртних напоїв.

Завдяки зміцненню зв’язків, розвитку товаропровідної мережі комерційні підприємства Білорусі наростили в 2007 році об’єми поставок продукції з
багатьох товарних позицій. Збільшені об’єми експорту рибної продукції, косметичних засобів, бітуму, плит ДВП, виробів дерев’яних будівельних, паперу і
картону, тари, тканин кордових і тканин просочених, тари пластмасової, панчішно-шкарпеткових виробів, запчастин до автомобілів і тракторів, приладів і
пристроїв медичних, меблів, освітлювального устаткування.

Водночас зниження об’ємів поставки нафтопродуктів, ковбасних виробів і м’ясних консервів, волокон синтетичних, дорожньої техніки призвело до
спаду експорту комерційних підприємств у 2007 році на 14 відсотків.

Майже за всіма товарними позиціями, які становлять понад 62 відсотки імпорту, спостерігалося значне збільшення об’ємів поставок продукції на ринок
Білорусі. Зросли об’єми імпорту чорних металів і виробів з них, макух, масла соняшникового, кукурудзи, вагонів, частин рухомого складу, тютюну, тканини
кордової, устаткування для автомобілів і тракторів, тари пластмасової, плит ДСП, трансформаторів електричних, полімерів стиролу, кабелю та іншої
продукції.

Періоди Т/оборот Експорт Імпорт Сальдо
2001 699,2 421,8 277,4 144,4
2002 562,3 271,6 290,6 -19,0
2003 705,6 343,5 362,1 -18,6
2004 1085,0 539,8 545,2 -5,4
2005 1801,7 907,8 893,9 13,9
2006 2458,7 1234,0 1224,7 9,3
2007 3006,4 1472,1 1534,3 -62,2
2008 4904,8 2789,7 2115,1 674,6
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Продукція, що закупляється в Україні, – це в основному той імпорт Білорусі, який необхідний для роботи підприємств.
Оцінюючи зовнішньоекономічні відносини України та Республіки Білорусь у цілому, слід зазначити, що країни здатні оптимально використовувати

переваги свого геополітичного становища, що є сполучною ланкою між Заходом і Сходом.
Нині в Україні функціонує понад 100 структур товаропровідної мережі Республіки Білорусь, що виконують ділерські і дистрибютерські функції, їхня

кількість постійно збільшується. Щорічно проводяться зустрічі керівників прикордонних регіонів обох країн. Такі заходи пройшли в містах Брест, Івано-
Франківськ, Мозир, Житомир.

Кожного року організовуються національні виставки обох країн. 2006 р. в м. Києві відбулася Національна виставка Республіки Білорусь і бізнес-форум
ділових кіл країн. 2007 р. в м. Мінськ пройшла українська національна виставка „Товари України 2007”. У жовтні 2008 р. в м. Києві проведена Національна
виставка Білорусі та круглий стіл з питань розширення торгово-економічного співробітництва.

Також можна констатувати, що українсько-білоруським відносинам притаманні стабільність, взаємна зацікавленість у нарощуванні співробітництва,
насамперед – торговельно-економічного, що обумовлено географічною близькістю, високим рівнем виробничих і науково-технічних зв’язків майже в усіх
галузях народного господарства. Існуюча модель взаємодії між Україною і Білоруссю, в основі якої лежать добросусідські взаємини і співпраця на
прагматичних засадах, є продуктивною і перспективною. Дедалі більше зростає значення українського чинника в житті Білорусі. Усе це сприяє зміцненню
клімату довіри у відносинах між країнами.
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In the article it considered economic bilateral relation between Ukraine and Republic Belarus after establishment independence of both countries. Author
analyses the duration of cooperation in the sphere economic, dynamic foreign trade. The main group of export / import goods are describing in this article, role and
meaning of Belarus in foreign economic activity of Ukraine.
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В статье рассматривается двухсторонние экономические отношения Украины и Республики Беларусь после получения независимости странами.
Проводится анализ экономического сотрудничества, динамика внешней торговли между государствами. Рассматривается основная группа товаров
экспорта и импорта, роль и значение у внешнеэкономической деятельности Украины.

Ключевые слова: Украина, Беларусь, отношения, экономическое сотрудничество, экспорт, импорт, торговый партнер, внешнеторговый оборот.
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