
Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 2 Гiс то рыя62 63

УДК [94(476+430)]«2008/2011»:33

А.У. Ру са ко віч,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры між на род ных ад но сін БДУ

АСАБЛІВАСЦІЎЗАЕМАДЗЕЯННЯБЕЛАРУСІІГЕРМАНІІ
ЎЭКАНАМІЧНАЙСФЕРЫ(2008–2011гг.)

Шмат век тар ная знеш няя па лі ты ка Бе ла-
ру сі прад угле джвае раз віц цё ад но сін 

Бе ла ру сі з вя ду чы мі дзяр жа ва мі све ту ў роз ных 
сфе рах, у пер шую чар гу эка на міч най. Ад ным 
з ас ноў ных ган длё ва-эка на міч ных пар тнё раў 
Бе ла ру сі тра ды цый на з’яў ля ец ца Гер ма нія. На 
пра ця гу двац ца ці га доў па між дзяр жа ва мі бы ла 
ство ра на сіс тэ ма ўстой лі ва га ўза е ма дзе ян ня 
ў эка на міч най сфе ры, якая ад па вя да ла ас ноў-
ным тэн дэн цы ям раз віц ця між на род ных ад но сін 
у пе ры яд гла ба лі за цыі. Сус вет ны фі нан са ва-
эка на міч ны кры зіс і яго нас туп ствы знач на паў-
плы ва лі на стан ган длё ва-эка на міч ных су вя зей 
Бе ла ру сі з вя ду чы мі дзяр жа ва мі све ту. Ву чо-
ныя адзна ча юць, што кры зіс «не про ста стра-
ся нуў на цы я наль ныя эка но мі кі, але і пры вёў да 
пе ра бу до вы сіс тэ мы шмат ба ко ва га рэ гу ля ван ня 
фі нан саў і сус вет най гас па дар кі на гла баль ным 
і рэ гі я наль ным уз роў нях» [20].

Бе ла рус кія дас лед чы кі ў сва іх пра цах тра-
ды цый на на да ва лі ўва гу ган длё ва-эка на міч-
ным ас пек там бе ла рус ка-гер ман скіх ад но сін, 
у тым лі ку ў ком плек се су вя зей Бе ла русь – ЕС 
[11; 15–16]. У гер ман скай на ву ко вай лі та ра-
ту ры так са ма іс нуе знач ная коль касць прац, у 
якіх дас ле да ва ны ад но сі ны Бе ла ру сі з ЕС, пра-
бле мы тран зі ту энер га рэ сур саў, бе ла рус ка-ра-
сій скія па лі тыч ныя і эка на міч ныя ад но сі ны [22–
24]. Ра зам з тым, адзна ча ная пра бле ма пра цяг-
вае ўяў ляць знач ную ці ка васць для дас лед чы-
каў, па коль кі не дас тат ко ва вы ву ча ны ўплыў на 
стан эка на міч ных су вя зей па між пазначанымі 
краінамі та кіх фак та раў, як змя нен не ра мач ных 
умоў па лі тыч ных ад но сін па між ЕС і Рэспублікай 
Бе ла русь у 2008–2011 гг., сус вет ны фі нан са ва-
эка на міч ны кры зіс, кры зіс ныя з’я вы ў беларускай 
эка но мі цы ў 2011 гг. Не аб ход на так са ма пра-
ана лі за ваць но выя ўмо вы суп ра цоў ніц тва, што 
сфар мі ра ва лі ся пас ля ства рэн ня Мыт на га са ю за 
і Адзі най эка на міч най пра сто ры Бе ла ру сі, Ка зах-
ста на і Ра сіі, пад вес ці агуль ныя вы ні кі двух ба-
ко ва га ган длё ва-эка на міч на га суп ра цоў ніц тва ў 
кан тэк сце раз віц ця бе ла рус кай эка но мі кі.

Мэ ты ар ты ку ла – ана ліз раз віц ця ган длё-
ва-эка на міч ных ад но сін па між Рэспублікай 
Беларусь і Гер ма ні яй у пе ры яд 2008–2011 гг., 
вы ву чэн не тэн дэн цый ас ноў ных нап рам каў эка-
на міч на га суп ра цоў ніц тва з улі кам но вых ўмоў 
уза е ма дзе ян ня, выз на чэн не фак та раў, якія 
ўплы ва юць на стан су вя зей, ана ліз да сяг нен-
няў і пра блем у сфе ры эка на міч на га ўза е ма дзе-
ян ня.

Ба за выя ўмо вы бе ла рус ка-гер ман ска га су -
п ра цоў ніц тва бы лі сфар мі ра ва ны ў кан тэк сце 
гла баль ных змя нен няў на мя жы 1980–1990-х гг. 
Аб’яд на ная Гер ма нія ім кну ла ся на ро шчваць 
сваю эка на міч ную пры сут насць на пос тса вец-
кай пра сто ры, Бе ла русь як кра і на з пе ра ход най 
эка но мі кай бы ла за ці каў ле на ў ат ры ман ні тэх-
ніч най да па мо гі, ін вес ты цый, на ла джван ня ганд-
лё вых ад но сін для ажыц цяў лен ня ры нач ных 
пе раўтва рэн няў і эка на міч на га раз віц ця. Ас ноў-
ныя нап рам кі эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня 
Бе ла ру сі і Гер ма ніі сфар міра ва лі ся ў 1990-х гг., 
та ды ж бы ла ство ра на пра ва вая ба за ўза е ма-
дзе ян ня і струк ту ры, якія неслі ад каз насць за 
ар га ні за цыю суп ра цоў ніц тва. Да га вор на-пра-
ва вая ба за эка на міч на га суп ра цоў ніц тва па між 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Фе дэ ра тыў най Рэс пуб-
лі кай Гер ма нія ўліч ва ла спе цы фі ку раз віц ця 
Бе ла ру сі, роз ні цу эка на міч ных па тэн цы я лаў 
дзвюх дзяр жаў, ары ен та ва ла абод ва ба кі ажыц-
цяў ляць бу даў ніц тва су вя зей з улі кам ры нач ных 
па ды хо даў. Агуль ныя па ра мет ры эка на міч на га 
ўза е ма дзе ян ня Бе ла ру сі з Гер ма ні яй як з кра і-
най-чле нам Еў ра пей ска га са ю за рэ гу ля ва лі ся  
так са ма ад па вед ны мі па гад нен ня мі [16]. На прык-
лад, у ган длі з Бе ла рус сю ЕС ак тыў на ўжы- 
 ваў сіс тэ му та рыф на га і не та рыф на га рэ гу ля-
ван ня. Пэў ную пе ра шко ду для ган длё ва-эка на-
міч ных су вя зей ства ры ла вык лю чэн не з сіс тэ мы 
Ге не раль ных прэ фе рэн цый ЕС у чэр ве ні 2007 г. 
з пры чы ны не вы ка нан ня рэ ка мен да цый Між на-
род най ар га ні за цыі пра цы. Гэ та ад моў на паў-
плы ва ла на стан эка на міч ных кан так таў, «за ма-
ро жа ны» ха рак тар   па лі тыч ных ад но сін па між 
краінамі ў пе ры яд 1997–2008 гг. Ра зам з тым, з 
улі кам усіх скла да нас цей і пра блем у 1990-я – 
па чат ку 2000-х гг. Гер ма нія ста но віц ца ад ным 
з ас ноў ных ган длё ва-эка на міч ных пар тнё раў 
Бе ла ру сі ў ЕС.

У 2008 г. ад но сі ны Бе ла ру сі з Гер ма ні яй ус ту-
пі лі ў но вы этап свай го раз віц ця. Важ нае зна-
чэн не для на ла джван ня бе ла рус ка-гер ман скіх 
эка на міч ных су вя зей меў пра грэс ў па лі тыч ных 
ад но сі нах па між Бе ла рус сю і ЕС, які быў да сяг-
ну ты ў 2008 г, ка лі Са вет ЕС пры няў ра шэн не 
аб ад наў лен ні па лі тыч на га ды я ло гу. Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь А. Лу ка шэн ка адзна чыў 
важ ную ро лю Гер ма ніі ў пра цэ се на ла джван ня 
ад но сін Бе ла ру сі з ЕС: «...Та кія буй ныя кра і ны 
як Гер ма нія, Іта лія, Фран цыя ста лі сап раў дны мі 
ма гут ны мі ла ка ма ты ва мі па ўклю чэн ні Бе ла-
ру сі ў агуль на еў ра пей скія пра цэ сы» [4]. У каст- 
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рыч ні ку 2010 г., пры ма ю чы да вер чыя гра ма ты 
но ва га На дзвы чай на га і Паў на моц на га Пас ла 
ФРГ у Бе ла ру сі К. Вай ля, Прэ зі дэнт на шай кра-
і ны пац вер дзіў, што Бе ла русь на са мым вы со кім 
уз роў ні га то ва да ды я ло гу з Гер ма ні яй аб суп-
ра цоў ніц тве па ўсіх нап рам ках і пад крэс ліў, што 
Гер ма нія тра ды цый на з’яў ля ец ца ад ным з клю-
ча вых пар тнё раў Бе ла ру сі ў Еў ро пе.

У 2009–2010 гг. па між кі раў ніц твам Бе ла-
ру сі і ФРГ ад быў ся шэ раг пе ра моў на вы со кім 
ўзроў ні. Гер ма нію на ве да лі з ві зі та мі мі ністр 
за меж ных спраў Бе ла ру сі С. Мар ты наў (лю ты 
2009 г., лі пень 2010 г.), кі раў нік Ад мі ніс тра цыі 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь У. Ма кей (чэр-
вень 2009 г.), якія пра вя лі пе ра мо вы з гер ман-
скі мі ка ле га мі па шы ро каім коле пра блем. Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі так са ма пра вёў шэ раг сус трэч з 
гер ман скі мі па лі ты ка мі і біз нес ме на мі, якія на ве-
да лі Бе ла русь. У маі 2009 г. Бе ла русь бы ла афі-
цый на ўклю ча на ў пра гра му ЕС «Ус ход няе пар т-
нёр ства», што па шы ры ла маг чы мас ці бе ла рус-
ка-гер ман ска га суп ра цоў ніц тва [8].

Раз віц цё па лі тыч на га ды я ло гу зра бі ла маг-
чы мым ад наў лен не дзей нас ці ас ноў най ар га-
ні за цый най ба зы для эка на міч на га ўза е ма-
дзе ян ня дзвюх кра ін – Бе ла рус ка-гер ман ска га 
Са ве та эка на міч на га суп ра цоў ніц тва. У 1997–
2008-х гг. дзей насць са ве та бы ла пры пы не на, 
яго фун кцыі час тко ва вы кон ва лі ся Бе ла рус ка-
гер ман скай ра бо чай гру пай па ган длі і ін вес ты-
цы ях. У ся рэ дзі не чэр ве ня 2009 г. у Мін ску пра-
водзілася пя тае па ся джэн не Бе ла рус ка-гер ман-
ска га Са ве та эка на міч на га суп ра цоў ніц тва, на 
якім раз глядаліся пы тан ні раз віц ця двух ба ко-
ва га ган длю, пры цяг нен ня гер ман скіх крэ дыт-
на-ін вес ты цый ных рэ сур саў, уза е ма дзе ян ня 
ў сфе ры энер ге ты кі. Гер ман скі бок прад ста віў 
шэ раг ін вес ты цый ных пра ектаў, пра па на ва ных 
для рэ а лі за цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. У вы ні ку 
сус трэ чы з гер ман скай дэ ле га цы яй са ве та Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі А. Лу ка шэн ка адзна чыў, што 
«нас пры цяг ва юць но выя тэх на ло гіі, якія рас-
пра цоў ва юц ца ў Гер ма ніі. Ма ю чы ста біль ную і 
прад ка заль ную эка но мі ку, ста біль насць у дзяр-
жа ве, Бе ла русь мо жа быць доб рым пар тнё рам 
для Гер ма ніі» [3]. 

Прад стаў ні кі дзе ла вых ко лаў Гер ма ніі пад-
крэс лі лі важ насць мер, пры ня тых у Бе ла ру сі па 
лі бе ра лі за цыі эка но мі кі і вы ка за лі мер ка ван не, 
што ў сфе ры бе ла рус ка-гер ман ска га эка на міч-
на га ўза е ма дзе ян ня ёсць вя лі кі ня вы ка рыс та ны 
па тэн цы ял. У лі пе ні 2010 г. у Гер ма ніі ад бы ло ся 
чар го вае па ся джэн не Са ве та. Асаб лі вая ўва-
га на па ся джэн ні бы ла ад ве дзе на но вым пер-
спек ты вам бе ла рус ка-гер ман ска га эка на міч на га 
ўза е ма дзе ян ня, звя за ных з ут ва рэн нем Мыт-
на га са ю за па між Бе ла рус сю, Ра сі яй і Ка зах-
ста нам. У хо дзе сус трэ чы кі раў ні ка бе ла рус кай 
дэ ле га цыі, мі ніс тра за меж ных спраў С. Мар-
ты на ва з ві цэ-кан цле рам, мі ніс трам за меж ных 

спраў ФРГ Г. Вес тэр ве ле бы лі аб мер ка ва ны 
пра бле мы двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня, ад но-
сі ны Бе ла ру сі з ЕС [9].

Раз віц цю эка на міч на га ўза е ма дзе ян ня 
спры я ла так са ма пра вя дзен не ў ліс та па дзе 
2010 г. у Фран кфур це-на-Май не Бе ла рус ка га 
ін вес ты цый на га фо ру му. Бе ла рус кую дэ ле-
га цыю на фо ру ме ўзна ча ліў Прэм’ер-мі ністр 
рэс пуб лі кі С. Сі дор скі. Пар тнё ра мі з бе ла рус-
ка га бо ку па пра вя дзен ні ме рап ры ем ства з’яў-
ля лі ся Ус ход ні ка мі тэт гер ман скай эка но мі кі і 
Гер ман скі са юз пра мыс ло ва-ган длё вых па лат. 
У фо ру ме пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі 36 кра ін 
све ту. Па вы ні ках ме рап ры ем ства бы ло зак лю-
ча на 25 па гад нен няў па рэ а лі за цыі ін вес ты цый-
ных пра ектаў у роз ных сфе рах, аб’ём пры цяг ну-
тых ін вес ты цый ацэнь ваў ся бе ла рус кім бо кам 
звыш 2,8 млрд дол. ЗША [10].

Знач ную пра цу па ар га ні за цыі эка на міч-
на га суп ра цоў ніц тва пра во дзі лі Прад стаў ніц тва 
гер ман скай эка но мі кі ў Бе ла ру сі, Ня мец кі эка-
на міч ны клуб, важ ныя пра екты бы лі рэ а лі за-
ва ны Мін скім між на род ным аду ка цый ным цэн-
трам, ад ной з за дач яко га з’яў ля ец ца раз віц цё 
эка на міч ных су вя зей па між краінамі. На пас та-
ян най ас но ве пра во дзі лі ся сус трэ чы дзе ла вых 
ко лаў Бе ла ру сі і Гер ма ніі. З гер ман ска га бо ку ў 
гэ тай сфе ры ак тыў на ўза е ма дзей ні ча лі з Бе ла-
рус сю фе дэ раль ныя зем лі. У маі 2008 г. у Мін-
ску ад быў ся Бе ла рус ка-гер ман скі энер ге тыч ны 
фо рум, ар га ні за та ра мі яко га выс ту пі лі дзяр жаў-
ныя ор га ны дзвюх кра ін. У хо дзе ра бо ты ме рап-
ры ем ства бы лі аб мер ка ва ны нап рам кі суп ра-
цоў ніц тва, маг чы масць рэ а лі за цыі ін вес ты цый-
ных пра ектаў, у пры ват нас ці бу даў ніц тва ЦЭЦ, 
энер газ бе ра жэн не, ма лая энер ге ты ка, вы- 
т вор часць бі я па лі ва і інш. Эк спер ты дзвюх кра-
ін пра ана лі за ва лі пра бле мы энер га э фек тыў-
нас ці і ад наў ляль ных энер га рэ сур саў, пас та вак 
га зу, наф ты і элек тра э нер гіі, ас ва ен ня, зда бы чы 
і пе ра пра цоў кі бу ра га ву га лю [7]. Тра ды цый-
ны мі ста лі Дні эка но мі кі Бе ла ру сі, якія пра во дзі-
лі ся ў фе дэ раль ных зем лях Гер ма ніі пры да па-
мо зе зя мель ных Пра мыс ло ва-ган длё вых па лат 
і Прад стаў ніц тва гер ман скай эка но мі кі ў Рэс пуб-
лі цы Бе ла русь. Бе ла рус кія прад пры ем ствы пас-
та ян на ўдзель ні ча лі ў Га но вер скай уні вер саль - 
най выс таў цы, ін шых вя до мых мерапрыемствах 
і кір ма шах у Гер ма ніі.

Вя лі кае зна чэн не бе ла рус кі бок на да ваў 
по шу ку но вых форм па шы рэн ня ўза е ма дзе-
ян ня з Гер ма ні яй. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі А. Лу ка-
шэн ка ў ліс та па дзе 2009 г. на сус трэ чы з дэ ле га-
цы яй дзе ла вых ко лаў Гер ма ніі пра па на ваў ства-
рыць няў ра да вы бе ла рус ка-гер ман скі Са вет 
дзе ла во га суп ра цоў ніц тва. У хо дзе пе ра га во-
раў абод ва ба кі адзна чы лі, што ды на мі ка бе ла-
рус ка-еў ра пей ска га ды я ло гу ад кры вае перад 
краінамі но выя маг чы мас ці для ўза е ма вы гад-
на га суп ра цоў ніц тва ў са мых роз ных га лі нах: 
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сельс кай гас па дар цы, выт вор час ці прад уктаў 
хар ча ван ня, ляс ной пра мыс ло вас ці, аль тэр на-
тыў най энер ге ты цы, раз віц ці ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-
жа вы адзна чыў, што бе ла рус кі ўрад за ці каў-
ле ны ў са дзей ні чан ні Гер ма ніі ў пы тан нях, звя - 
за ных з ус туп лен нем Бе ла ру сі ў Сус вет ную ганд-
лё вую ар га ні за цыю [1].

У кан цы 2010 – па чат ку 2011 г. змя ні лі ся 
ра мач ныя ўмо вы бе ла рус ка-гер ман ска га ўза е-
ма дзе ян ня. Вы ні кі прэ зі дэн цкіх вы ба раў 2010 г. 
у Бе ла ру сі, сі ла вая ак цыя ў да чы нен ні да ан тыў-
ра да ва га мі тын гу ў Мін ску вык лі ка лі рэз кую кры-
ты ку афі цый ных улад Гер ма ніі. У гэ тых умо вах 
кі раў ніц тва ФРГ на да ва ла знач ную ўва гу бе ла-
рус кай пра бле ма ты цы і шмат у чым выс ту пі ла 
іні цы я та рам фар мі ра ван ня но вай па лі тыч най 
лі ніі ЕС у да чы нен ні да Бе ла ру сі. Ня мец кія па лі-
ты кі і эк спер ты рэ а ліс тыч на па ды хо дзі лі да пра-
бле мы ўвя дзен ня сан кцый, у пры ват нас ці, бы ла 
адзна ча на не э фек тыў насць сан кцый ЕС у да чы-
нен ні да Бе ла ру сі ў па пя рэд нія га ды, вы каз ва-
лі ся дум кі, што жор сткая рэ ак цыя за ход ніх кра-
ін спра ва куе рэз кі дрэйф Бе ла ру сі ў бок Ра сіі.  
31 сту дзе ня 2011 г. Са вет ЕС пры няў зак лю-
чэн не па Бе ла ру сі, у якім бы ла да дзе на не га тыў-
ная ацэн ка ўнут ры па лі тыч най сі ту а цыі ў краіне, 
бы ло за яў ле на аб ад наў лен ні рэ жы му сан кцый 
суп раць шэ ра гу афі цый ных асоб Бе ла ру сі. Та кім 
чы нам, у кан цы 2010–2011 г. па лі тыч ныя ад но-
сі ны Бе ла ру сі з Гер ма ні яй ус ту пі лі ў скла да ны  
і су пя рэч лі вы этап свай го раз віц ця [15].

Ра зам з тым, ства рэн не і па ча так дзей-
нас ці Мыт на га са ю за Бе ла ру сі, Ка зах ста на, 
Ра сіі ўзмац ні лі ці ка васць гер ман скіх кам па ній 
да бе ла рус кай эка но мі кі. У кас трыч ні ку 2011 г. 
ад быў ся 5-ы Дзень ня мец кай эка но мі кі ў Бе ла-
ру сі, пры све ча ны суп ра цоў ніц тву ў тран спарт-
на-ла гіс тыч най сфе ры. Прад стаў ні кі абод вух 
ба коў выз на чы лі пер спек ты вы суп ра цоў ніц тва 
і пра ана лі за ва лі іс ну ю чыя скла да нас ці. У сва ім 
выс туп лен ні кі раў нік ад дзе ла Ра сіі, Ус ход няй і 
Паў днё ва-Ус ход няй Еў ро пы, Тур цыі і Цэн траль-
най Азіі Гер ман ска га са ю за пра мыс ло ва-ган д-
лё вых па лат Т. Ба у ман адзна чыў агуль насць 
мэт гер ман ска га і бе ла рус ка га біз не су і па ка-
заў скла да нас ці, з які мі су ты ка юц ца гер ман скія 
ін вес та ры ў Бе ла ру сі: «Ёсць па зі цыі, якія пры-
цяг ва юць ін вес та раў: на дзей насць, ква лі фі ка-
цыя пра цоў най сі лы, бліз касць рын ку, пе ра ва гі, 
якія ад кры вае Мыт ны са юз. Але ня мец кія кам-
па ніі скар дзяц ца, што рэ а лі за цыя ін вес тпра ек-
таў тар мо зіц ца ... сіг на лы, якія зы хо дзяць з кра-
і ны, у тым лі ку па лі тыч ныя, так са ма вель мі важ-
ныя. Гэ та тыя фак та ры, якія ства ра юць у біз-
не се да вер»[17].

Гер ма нія ў раз гля да е мы пе ры яд за ха ва ла 
сваё зна чэн не як адзін з най буй ней шых ін вес-
та раў у бе ла рус кую эка но мі ку. Гер ман скія ін вес-
ты цыі, няг ле дзя чы на   зні жэн не ў апош нія га ды 

іх удзель най ва гі ў агуль ным аб’ё ме ін вес ты-
цый, скла да лі пэў ную час тку за меж ных ін вес ты-
цый у Бе ла ру сі (таб лі ца 1).

Таб лі ца 1 – Пас туп лен не ін вес ты цый  
з Гер ма ніі ў рэ аль ны сек тар эка но мі кі Бе ла ру сі  
у 2008–2011 гг. (млн дол. ЗША)

Га ды 2008 2009 2010 2011

Аб’ём 116,8 59,7 70,9 176

До ля ў агуль ным  
аб’ё ме ін вес ты-
цый, % 

1,8 0,6 0,8 0,9

Кры ні цы: [2, с. 78; 19, с. 416].

Па на за па ша ным за меж ным ка пі та ле па 
ста не на сту дзень 2008 г. Гер ма нія зна хо дзі-
ла ся на дру гім мес цы ся род кра ін-ін вес та раў – 
11,2 % (471,8 млн дол. ЗША.). Пер шае мес ца 
зай ма ла Ра сія, удзель ная ва га якой у агуль ным 
аб’ё ме ін вес ты цый скла ла 23,9 % (1 млрд дол. 
ЗША) [14]. Най больш па пу ляр ны мі для ін вес та-
раў з’яў ля юц ца пра мыс ло вы сек тар, ка мер цый-
ная дзей насць па за бес пя чэн ні рын ку, транс-
парт. Не аб ход на адзна чыць, што боль шасць 
прад пры ем стваў з удзе лам ня мец ка га ка пі та лу 
бы ла за рэ гіс тра ва на ў пер шай па ло ве 1990-х гг. 
У 2011 г. у Бе ла ру сі на ліч ва ла ся 352 прад-
пры ем ствы з удзе лам гер ман ска га ка пі та лу, 
з іх 187 су мес ных і 165 за меж ных, дзей ні ча ла 
97 прад стаў ніц тваў гер ман скіх фірм [21].

Гер ма нія ў апош нія га ды з’яў ля ец ца важ-
ным знеш не ган длё вым пар тнё рам Бе ла ру сі. Аб 
знеш нім ган длі па між кра і на мі свед чаць прад-
стаў ле ныя па каз чы кі ў таб лі цы 2.

Таб лі ца 2 – Знеш ні ган даль па між Бе ла рус сю  
і Гер ма ні яй у 2008–2011 гг. (млн дол. ЗША)

Га ды 2008 2009 2010 2011

Та ва ра -
абарот 3 603,7 3 198,5 2 846,1 4 328,7

Эк спарт 812,0 987,4 460,8 1 827,4

Ім парт 2 791,7 2 211,1 2 385,3 2 501,3

Саль да -1 979,7 -1 223,7 - 1 924,5 - 673,9

До ля  
ў та ва ра -
аба ро це, % – 
агуль ны –  
з ка і на мі ЕС

5,0 15,9 6,4 20,2 4,7 18,8 5,0 17,6

Кры ні цы: [6; 18, с. 553; 19, с. 600].

Ана ліз ды на мі кі ган длё вых су вя зей па між 
дзвю ма кра і на мі свед чыць аб да во лі ўстой лі вай 
тэн дэн цыі на ро шчван ня аб’ё маў ган длю на пра-
ця гу 2008–2011 гг. Ра зам з тым, у 2009–2010 гг. 
знач ны ўплыў на стан ган длё вых су вя зей ака-
заў сус вет ны фі нан са ва-эка на міч ны кры зіс, 
змя нен не цэн на наф тап ра дук ты, што пры вя ло 
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да іс тот на га па дзен ня ўзроў ню ган длю па між 
кра і на мі. На пра ця гу ўся го пе ры я ду за хоў ва-
ла ся ад моў нае для Бе ла ру сі ган длё вае саль да. 
Да ныя таб лі цы 2 свед чаць так са ма аб знач най 
удзель най ва зе ган длю з ФРГ у та ва ра а ба ро це 
Бе ла ру сі, яе ро лі ў ган длё вых ад но сі нах Бе ла-
ру сі і ЕС у цэ лым. У раз гля да е мы пе ры яд ад бы-
ло ся змя нен не струк ту ры бе ла рус ка га эк спар ту 
ў Гер ма нію. Нап рык лад, ка лі ў 2009 г. знач-
ную час тку эк спар ту скла да ла наф та і наф та-
п ра дук ты (60 % бе ла рус ка га эк спар ту ў Гер ма-
нію), то ў 2010 г. эк спарт па да дзе най па зі цыі 
склаў уся го 6 %. У цэ лым жа ас ноў ны мі ар ты ку-
ла мі эк спар ту ў Гер ма нію з’яў ля ец ца прад укцыя 
сельс кай гас па дар кі, цяж кай пра мыс ло вас ці, 
дрэ ва ап ра цоў чай, хі міч най, ляс ной, хар чо вай  
пра мыс ло вас ці, тэк стыль ныя вы ра бы і інш [5, 
с. 163–166]. У ім пар це Бе ла ру сі з Гер ма ніі знач нае 
мес ца на ле жа ла пас таў кам ма шын, аб ста ля-
ван ня, тран спар тных срод каў, апа ра ту ры і г. д. 
Трэн ды ў ім пар це так са ма за ле жа лі ад кан’юн к- 
тур ных змен на рын ку ў Бе ла ру сі. Нап рык-
лад, ка лі ў 2010 г. з Гер ма ніі бы ло ім пар та ва на 
31 тыс. лег ка вых аў та ма бі ляў (ка ля 10 % уся-
го бе ла рус ка га ім пар ту з Гер ма ніі), то ў 2010 г. – 
толь кі 1, 2 тыс. (ка ля 1,5 %) [5, с. 299–307].

Гер ма нія ў раз гля да е мы пе ры яд пра цяг-
ва ла аказ ваць між на род ную тэх ніч ную да па-
мо гу Бе ла ру сі як у рам ках між дзяр жаў ных пра-
грам, так і на цы я наль ных пра ектаў да па мо гі і 
з’яў ля ла ся ад ным з най больш ак тыў ных кра-
ін-до на раў. Так, у 2009 г. па ча ла ся рэ а лі за-
цыя чар го ва га, пя та га эта пу пра гра мы пад-
трым кі Бе ла ру сі фе дэ раль ным ура дам Гер ма ніі 
«Пе ра адоль ва ю чы ме жы». У рам ках гэ та га эта-
пу (2009–2012 гг.) бы ло пра фі нан са ва на больш 
за 40 пра ектаў у га лі не аду ка цыі, са цы яль най 
сфе ры, эфек тыў на га вы ка рыс тан ня пры род ных 
і энер га рэ сур саў, рэ гі я наль на га раз віц ця (агуль-
ная су ма срод каў скла ла 2,5 млн еў ра) [12].

Вы ні кі раз віц ця бе ла рус ка-гер ман скіх эка-
на міч ных су вя зей у пе ры яд 2008–2011 гг. свед-
чаць, што Бе ла русь і Гер ма нія за хоў ва лі за ці-
каў ле насць у раз віц ці двух ба ко вых эка на міч ных 
су вя зей, што ад па вя да ла іх на цы я наль на-дзяр-
жаў ным ін та рэ сам і агуль ным тэн дэн цы ям раз-
віц ця сус вет на га рын ку. Пра гра ма са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 
2011–2015 гг. увяз вае тэм пы рос ту бе ла рус кай 
эка но мі кі з ды на мі кай раз віц ця кра ін – ас ноў-
ных ган длё вых пар тнё раў: Ра сіі, Гер ма ніі, Кі тая 
і інш. У ад па вед нас ці з Пра гра май, стра тэ гіч ны 
па ды ход да знеш ніх эка на міч ных ад но сін за сна-
ва ны на пе ра ва гах ге а па лі тыч на га ста но ві шча 
кра і ны, ім кнен ні ат ры маць дос туп да за ход ніх 
тэх на ло гій, ін вес ты цый і ас ноў ных рын каў рэ а-
лі за цыі бе ла рус кіх та ва раў у Ра сіі і Еў ра пей скім 
са ю зе [13]. Та кім чы нам, бе ла рус ка-гер ман скае 
суп ра цоў ніц тва са дзей ні чае ўстой лі вас ці эка на-
міч на га ста но ві шча Бе ла ру сі, па вы шэн ню кан ку-

рэн таз доль нас ці эка но мі кі, раз віц цю яе ры нач-
ных эле мен таў, ін тэг ра цыі ў сус вет ную эка на-
міч ную сіс тэ му.
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Summary

Commercial and economic relations between 
Belarus and Germany in the period 2008–2011 were 
reviewed. The author notes that the system of steady 
cooperation in economic sphere which corresponded to 
the principal tendencies of international economic con-
tact development in that period of globalization was 
established between two states. The results of the 
development of Belarusian-German economic contacts 
in the period 2008–2011 attest that Belarus and Ger-
many were preserving the interest in the development of 
bilateral economic contacts. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 28.06.2012 г.
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В.В. Фроль цов,
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент ка фед ры меж ду на род ных от но ше ний БГУ

ЕВРОПЕЙСКИЙВЕКТОРВНЕШНЕЙПОЛИТИКИФРГ
В1990-е–НАЧАЛЕ2000-хгг.ВСОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ

Оп ре де ле ние ос нов ных нап рав ле ний  
 в изу че нии ев ро пей ско го век то ра внеш-

ней по ли ти ки ФРГ в рас смат ри ва е мый пе ри од 
пред став ля ет ся весь ма ак ту аль ной за да чей. 
Этим занимаются ис сле до ва те ли-гер ма нис ты, 
ана ли зи ру ю щие фор ми ро ва ние и ре а ли за цию 
внеш не по ли ти чес ко го кур са гер ман ско го го су-
дар ства, ис то ри ки ши ро ко го про фи ля, за ни ма ю-
щи е ся сис те ма ти за ци ей и срав ни тель ным ана-
ли зом сов ре мен ной ис то ри ог ра фии. Ис хо дя из 
вы ше из ло жен но го, целью дан ной статьи яв ля-
ет ся об щая ха рак те рис ти ка клю че вых нап рав-
ле ний в изу че нии дан но го ас пек та по ли ти ки 
Гер ма нии в пе ри од пре бы ва ния у влас ти пра ви-
тельств Г. Ко ля и Г. Шрё де ра, ког да бы ли оп ре-
де ле ны ос нов ные под хо ды к по зи ци о ни ро ва нию 
ФРГ в ев ро пей ской по ли ти ке. При этом сле ду ет 
под чер кнуть, что ана ло гич ное ис сле до ва ние, 
при ме ни тель но к это му век то ру по ли ти ки пра-
ви тельс тва А. Мер кель, мо жет стать те мой для 
от дель ной ра бо ты. Вмес те с тем в пол ной ме ре 
оно мо жет быть ре а ли зо ва но уже пос ле сме ны 
ны неш ней пра вя щей ко а ли ции в Гер ма нии, что 
поз во лит чет ко обоз на чить его хро но ло ги чес кие 
рам ки, вы де лить на и бо лее ха рак тер ные под-
хо ды в ис то ри ог ра фии внеш ней по ли ти ки ФРГ 
пос ле 2005 г.

Рас смот ре ние изу ча е мо го воп ро са в этой 
статье бы ло осу щес твле но с уче том на ли чия 

раз ви тых на уч ных школ по изу че нию не мец кой 
по ли ти ки в та ких стра нах, как са ма Гер ма ния, 
США и Ве ли коб ри та ния, Поль ша, Рос сия и т. д. 
Нель зя бы ло обой ти вни ма ни ем и сос то я ние 
это го нап рав ле ния в сов ре мен ной ис то ри ог ра-
фии Ук ра и ны и Бе ла ру си.

На и бо лее об шир ные ис сле до ва ния по изу-
ча е мой те ме при над ле жат не мец ким ав то рам. 
Для их ра бот ха рак те рен ин те рес к сле ду ю щим 
те мам:

 y фор ми ро ва ние док три наль ных ос нов ев ро-
пей ско го век то ра внеш ней по ли ти ки ФРГ 
пос ле объе ди не ния Гер ма нии. В этой свя зи 
в цен тре вни ма ния гер ман ских ис сле до ва те-
лей ока зы ва лись по зи ции раз лич ных по ли-
ти чес ких пар тий и го су дар ствен ных де я те-
лей, осо бен нос ти при ня тия внеш не по ли-
ти чес ких ре ше ний в рам ках пра вя щих ко а-
ли ций, оцен ки мес та и ро ли объе ди нен ной 
Гер ма нии в ев ро пей ской и ми ро вой по ли-
ти ке и т. д. Из на и бо лее за мет ных ав то ров 
не об хо ди мо ука зать на А. Ба рин га, Ш. Бир-
лин га, М. Бон де ра, В. фон Бре до ва, В. Брук-
ман на, П.М. Ваг не ра, В. Вай ден фель да, 
В. Вой ке, Л. Гутъя ра, П.М. Да ли, С. Дой бне ра, 
Г. Зи бу ру, Т. Йе ге ра, К. Кай зе ра, М. Ка ра му, 
В. Ко лер Кох, М. Край ле, Й. Кроп ку, Х. Куд-
на ни, Х.В. Ма у ля, Р. Ро зе, Б. Рёт тге ра, 
К. Ха ке, К. Хан на, Х. Хаф тен дорн, О. Хен-

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




