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La aproape 20 de ani de la primul
contact între CCI Vâlcea ºi CCI Gomel,
Valery Mrochek – Consilier economic în
cadrul Ambasadei Republicii Belarus în
România a efectuat o vizitã în judeþul nostru,
prilej ideal de bilanþ ºi dialog cu mediul
vâlcean de afaceri

Excelenþã, care a fost motivul vizitei
Dumneavoastrã la Vâlcea?

În scopul activizãrii cooperãrii între
Belarus ºi România la nivel regional ºi al
lãrgirii contactelor reciproc avantajoase între
întreprinderile din þãrile noastre, secþia
economicã a Ambasadei se deplaseazã
periodic în diferite regiuni din România ºi
organizeazã acþiuni comune constructive cu
camerele de comerþ ºi industrie regionale.

Astfel, la mijlocul lunii noiembrie a.c.,
împreunã cu Camera de Comerþ ºi Industrie
Vâlcea s-a fãcut prezentarea „Belarus-Ro-
mânia. Dezvoltarea Cooperãrii Comercial-
Economice” ºi au avut loc întâlniri cu oameni
de afaceri români, interesaþi de cooperarea
cu parteneri belaruºi.

În afarã de aceasta, în cadrul forumului
economic a fost prezentatã compania
„ESTAGROTEH S.R.L.”, care este cel mai
mare dealer regional în livrarea de tractoare
marca “BELARUS” pe piaþa româneascã.

Din pãcate, în presa româneascã se
pot gãsi foarte puþine informaþii despre
þara Dvs. Cum se poate caracteriza, pe
scurt, Republica Belarus din punctul de
vedere al evoluþiei economice?

Republica Belarus este unul dintre liderii
þãrilor C.S.I. la capitolul dezvoltare economicã.
Baza potenþialului economic este industria.
Principalele ramuri ale industriei sunt: ingine-
ria, prelucrarea metalelor, construcþia de ma-
ºini, industria chimicã ºi petrochimicã, indus-
tria textilã, prelucrarea lemnului ºi industria
alimentarã. Þara noastrã este bine cunoscutã
datoritã industriei auto bine dezvoltate, dru-
murilor de calitate, suprafeþelor întinse de pã-
duri ºi pentru cã este consideratã þara hoche-
iului. În Belarus, producþia industrialã ºi cea
agricolã pe cap de locuitor este mai mare
decât în orice altã þarã din C.S.I.

Conform ultimului raport al Programului
de dezvoltare al Organizaþiei Naþiunilor Unite
(PROON), la capitolul dezvoltarea umanã,
Republica Belarus ocupã locul 50 din 187 de
þãri ale lumii ºi se situeazã între þãrile cu înalt
nivel al dezvoltãrii umane. Astfel, Belarus îºi
întrece partenerii din Uniunea Vamalã ºi din
C.S.I., Rusia (pe locul 55), Kazahstan (69),
Georgia (72), Ucraina (78), Azerbaidjan (82)
ºi Armenia (87).

Potrivit raportului de þarã al Bãncii Mon-
diale, Belarus are economia cea mai deschisã
în comparaþie cu celelalte þãri din CSI.

Pot sã precizez cã existã patru site-uri
specializate care oferã informaþii corecte
despre economia þãrii. Este vorba despre:
www.belarus.by, www.investinbelarus.by,
www.belarus-economy.by ºi www.beltrade.by.
De asemenea, vã recomand ºi consultarea
unor cataloage informative online, cum ar fi
www.by.all.biz/ro, www.b2b.by, www.en.b-
info.by.

Însã, dvs. puteþi compara cu propria
impresie dupã vizita în Belarus.

Ce proiecte de infrastructurã dez-
voltã Republica Belarus la ora actualã? 

În prezent sunt în proces de derulare
câteva proiecte în domeniul dezvoltãrii infras-
tructurii în capitala belarusã – oraºul Minsk.
Vreau sã subliniez doar douã aspecte. 

Anul viitor Minskul va gãzdui Campio-
natul Mondial de Hochei. Belarus este þara
hocheiului ºi în capitalã existã deja stadioane
de hochei pe gheaþã, unul dintre ele este
„Minsk-Arena” cu 15 mii de locuri, recunoscut
de specialiºti ca fiind una din cele mai reuºite
construcþii din Europa pentru acest tip de
sport. Pânã la sfârºitul acestui an va fi
finalizatã construcþia a încã unui stadion de
hochei ultramodern cu 10 mil. de locuri. 

În prezent în capitalã se desfãºoarã pro-
iecte masive de construcþie a hotelurilor. Pânã
la sfârºitul anului 2013 la cele 22 de hoteluri
existente se vor mai adãuga 9 hoteluri noi ºi
vor fi modernizate altele 2 mai vechi. Ne dorim
sã extindem capacitatea hotelierã pentru
acest campionat, pentru a putea gãzdui
concomitent pânã la 20 de mil. de turiºti. 

Se modernizeazã ºi infrastructura trans-
portului. Va fi construitã o pistã de decolare
suplimentarã la Aeroportul naþional, toate
arterele rutiere importante vor avea câte
patru benzi. În Minsk, sunt în construcþie
patru noi noduri rutiere lângã arenele de
hochei, iar recent a fost dat în exploatare un
nod rutier pe trei nivele. În acest an au
demarat construcþiile la câteva staþii noi de

metrou. Au fost achiziþionate 16 trenuri de
mare vitezã din Elveþia. În apropiere de
Minsk este construitã o nouã uzinã, care va
produce trenuri interurbane cu tehnologie
elveþianã “Stadler”, moderne, inclusiv
supraetajate. Primul lot va fi lansat la
începutul anului viitor. Aºadar, Minskul se
pregãteºte intens pentru acest eveniment,
iar mie nu îmi rãmâne decât sã îi invit cu
drag pe toþi românii pasionaþi de hochei ºi pe
cei cãrora le place sã cãlãtoreascã sã ne
viziteze ºi sã se convingã singuri. 

Al doilea aspect pe care aº dori sã îl
subliniez þine de logisticã. Republica Belarus
este amplasatã în centrul geografic al
Europei, pe teritoriul þãrii trec cele mai scurte
trasee de la vest la est ºi de la nord spre sud.
Belarus este „poarta” prin care mãrfurile
europene ajung mai uºor pe pieþele din Rusia
ºi Kazahstan. Din acest considerent în
Belarus, inclusiv în apropiere de Minsk, sunt
ridicate complexe logistice de mare capa-
citate. Este planificatã realizarea pânã în anul
2015 a 48 de astfel de proiecte ce necesitã
investiþii de peste 1 miliard de dolari. Consider
cã acest lucru i-ar putea interesa pe expor-
tatorii ºi companiile de transport din România.

Care este nivelul cooperãrii comer-
ciale ºi economice dintre România ºi
Republica Belarus? Ce proiecte comune
sunt realizate în domeniul economic? 

Vorbind despre nivelul ºi dinamica coo-
perãrii comercial-economice dintre Belarus
ºi România este suficient sã spunem cã
dacã în anul 2000 schimburile comerciale au
fost de 30 mil. dolari SUA, atunci în perioada
premergãtoare crizei economice din 2008
suma a ajuns la 230 mil. dolari. 

Din pãcate, criza mondialã a afectat
nivelul relaþiilor economice ºi în anul 2012
schimburile comerciale au constituit 147 mil.
dolari, din care, subliniez, exportul din
Belarus în România a fost de aproximativ
108 mil. dolari. Bineînþeles cã la prima ve-
dere aceste cifre nu par impunãtoare. Doar
acest fapt subliniazã nivelul actual care nu
corespunde posibilitãþilor noastre ºi cã în
comerþul bilateral existã un potenþial foarte
mare. Noi vedem cã în mediul de afaceri
românesc ºi cel belarus existã dorinþa de a
dezvolta aceastã cooperare reciproc avan-
tajoasã. Economiile noastre se completeazã,
nu sunt într-o competiþie directã. 

În România se vând tractoare produse
din Belarus, semifabricate din oþel nealiat,
aliaje, cablu de oþel ºi sârmã, îngrãºãminte
minerale ºi produse petrochimice, fibre de
sticlã, sare, cauciucuri, hârtie ºi alte mãrfuri
(în total peste 100 de articole). Belarus, la
rândul sãu, importã activ autoturisme
româneºti ºi piese de schimb, medicamente,
antibiotice, produse petrochimice, cauciu-
curi, rulmenþi, plãci din PAL ºi din PFL ºi
altele (în total aproximativ 200 de articole). 

Vorbind despre proiecte de succes
comune, unul dintre acestea este asamblarea
tractoarelor belaruse la fabrica IRUM din
oraºul Reghin. Sunt pregãtite proiecte în
domeniul IT, pe linia academiilor de ºtiinþe din
þãrile noastre, în construcþii ºi în alte domenii.

Unde consideraþi cã aceste relaþii
cunoaºte o dezvoltare ºi mai pronunþatã?

Trebuie menþionat cã structurile econo-
miilor þãrilor noastre sunt foarte complexe ºi
la o serie de poziþii ne facem concurenþã, de
exemplu, la producþia de mobilã, îmbrãcã-
minte ºi încãlþãminte. Însã dupã destrãma-
rea Uniunii Sovietice am reuºit sã pãstrãm
industria ºi, practic, toate întreprinderile
mari. Pe de altã parte, ºcoala fizico-mate-
rialã din România a fost întotdeauna la înalt
nivel, iar inginerii dumneavoastrã au califi-
care foarte înaltã. Toate acestea creeazã o
bunã oportunitate pentru o largã dezvoltare
a colaborãrii noastre. 

Aºa, de exemplu, cu participarea ingine-
rilor români a fost realizatã modernizarea
autobuzelor urbane care se produc la uzina
de autobuze din Minsk „MAZ” S.A. Acum
autobuzele marca “MAZ” se recomandã
singure pe piaþa româneascã ºi peste 500
din ele se exploateazã în 7 oraºe din
România (Constanþa, Piteºti, Braºov, Iaºi,
Galaþi, Târgu Mureº ºi Sibiu).

Un alt exemplu. Noi avem foarte multe
interese comune în domeniul agriculturii ºi
alimentaþiei. În scopul folosirii acestui poten-
þial ,în anul 2011, a fost semnat Acordul de
Cooperare dintre Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei al Republicii Belarus ºi Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale al României,
iar în octombrie 2013 am reuºit sã þinem
prima sesiune a grupului de lucru înfiinþat în
cadrul Acordului de Cooperare. Aceastã
primã întâlnire a experþilor a arãtat cã în prima

etapã putem pune la punct cooperarea în
domeniul creºterii ovinelor ºi al vacilor de
lapte. Partea românã ne propune sã furnizeze
rase de prãsilã de înaltã productivitate.

Asemenea exemple pot continua.
Va miza Belarusul mai mult pe agri-

culturã în anii urmãtorii?
Sectorul agricol din þara noastrã a fost

întotdeauna dezvoltat la înalt nivel ºi acor-
dãm o deosebitã atenþie producþiilor de
lapte, carne, ouã, zahãr, cât ºi culturilor
tehnice ºi de cereale.

În ultimii 20 de ani volumul total al inves-
tiþiilor de stat în agriculturã a fost de 50 mlrd.
dolari pentru modernizarea tehnicã, cons-
trucþia de ferme mari de lapte ºi infrastruc-
turã, achiziþia raselor de prãsilã, creditarea
producþiei de fermã.

Terenurile agricole ocupã o suprafaþã de
8,6 mil. hectare, adicã 43% din întregul
teritoriu al þãrii. Numai în acest an am recol-
tat 8,5 mil. tone culturi cerealiere ºi 6,6 mil.
tone cartofi. Efectivul de animale este de 4,4
mil. capete. Producþia agricolã reprezintã
8,4% din PIB. Belarus are unul din cele mai
înalte niveluri de asigurare a produselor
alimentare (83%) din producþia proprie.
Volumul total al exportului de produse agri-
cole ºi alimentare este de 5 mlrd. dolari.
Cred ca citarea cifrelor ilustreazã evident
gradul de dezvoltare a sectorului agricol în
economia Republicii Belarus. 

Totodatã, în þara noastrã se realizeazã
Programul de Stat pentru Dezvoltarea Com-
plexelor Agroindustriale pânã în anul 2015,
ce prevede mãsuri de sprijin din partea
statului pentru creºterea producþiilor de
lapte, peºte, carne de porc, de vitã ºi de
pasãre, legume ºi fructe, cereale etc. În
acelaºi timp se acordã mare importanþã
eficientizãrii prelucrãrii materiilor prime
agricole ºi producþiei alimentare. 

Ce reprezentanþe ale producãtorilor
belaruºi sunt în România?

În România sunt câteva reprezentanþe
ale producãtorilor din Belarus:

“MAZ Truck & Bus” – distribuitor de “MAZ”
S.A. (autovehicule de pasageri ºi comerciale);

“Belarus Tractor” – importator oficial al
holding “MTZ” (tractoare agricole);

“Carpat BelAZ Service” – dealer “BelAZ”
S.A. (camioane grele de carierã) ºi “Belkom-
munmash” S.A. (troleibuze ºi tramvaie);

“Estagroteh” – dealer “Gomselmash”
S.A. (combine);

“Mondistar” – dealer “Lidaagroprommash”
S.A., “Bobruiskagromash” S.A. ºi “Uzina de
reparaþii Minoytovsky” (maºini agricole);

“Victoria Zarcom” – distribuitor oficial
“Milavitsa” JV (lenjerie intimã pentru femei);

“Stamol Grup” - importator oficial “Conte
SPA” S.R.L. (dresuri, ciorapi ºi ºosete);

“Keratex Ceramic” – importator oficial al
“Berezastroymaterialy” (plãci ceramice).

Ce a câºtigat ºi, totodatã, ce a pierdut
Republica Belarus odatã cu aderarea la
Uniunea Vamalã, alãturi de Rusia ºi
Kazahstan?

Mai întâi de toate aº dori sã subliniez un
detaliu foarte important. Constituirea Uniunii
Vamale în mare parte a fost o consecinþã a
creºterii concurenþei pe pieþele mondiale, în
consecinþã, Belarus, Rusia ºi Kazahstan au
fost nevoite sã opteze pentru o uniune având
la bazã principiul geografic pentru a-ºi pãstra
potenþialul economic ºi de export, pentru a
dezvolta ºi aprofunda relaþiile tehnologice ºi
industriale, pentru a utiliza împreunã resur-
sele, sã combine capitalurile etc. 

La ora actualã încã este prematur sã
vorbim despre ce a câºtigat ºi ce a pierdut
Belarus, aderând alãturi de Rusia ºi
Kazahstan la Uniunea Vamalã. Aceastã uni-
une este încã într-un proces de formare, se
perfecþioneazã baza legislativã ºi normativã,
tarifele vamale sunt într-o continuã modificare
º.a.m.d. Este necesar sã fie armonizate ºi
adaptate tarifele vamale pentru 11,5 mii de
poziþii. Fiecare þarã, desigur, are interesele
sale. În acelaºi timp, fiecare din cele trei state
dispune de voinþã politicã pentru a dezvolta o
asemenea uniune ºi doreºte sã înalþe nivelul
colaborãrii economice dintre ele. 

Este evident cã existã ºi unele pro-
bleme. De exemplu, economiile Rusiei ºi
Kazahstanului ºi potenþialul lor de export se
bazeazã pe materia primã. Belarus nu
dispune de resurse energetice naturale
proprii. În schimb, noi avem ingineria auto
puternicã, industria chimicã dezvoltatã ºi
sectorul agricol modernizat. De aceea
pentru noi este importantã eliminarea tuturor
barierelor tarifare în comerþul cu ruºii ºi cu
kazahii, simplificarea regimului de vânzare a
echipamentelor de producþie din Belarus în

Rusia ºi Kazahstan. Pentru Belarus este
esenþialã reducerea taxelor la petrol ºi gaze.
Se poate spune cã scãderea preþurilor la
resursele energetice este principalul avantaj
al aderãrii la Uniunea Vamalã pentru þara
noastrã. Dar a trebuit sã sacrificãm ºi noi
ceva. De exemplu, Belarus a recurs la majo-
rarea tarifelor vamale pentru automobile.
Acest pas desigur cã le-a creat un anumit
disconfort cetãþenilor noºtri. 

Cu alte cuvinte, constituirea Uniunii Va-
male este un proces al compromisurilor (de
a da ºi a lua) care în final trebuie sã ducã la
creºterea nivelului schimburilor comerciale
între þãri. Iar rezultatul existã deja. Potrivit
experþilor, odatã cu lansarea Uniunii Vamale,
Belarus ºi-a crescut prezenþa economicã pe
piaþa din Kazahstan cu 15 la sutã, iar în
Rusia - cu 20 la sutã.

Republica Belarus are doi vecini
influenþi – Uniunea Europeanã ºi Fede-
raþia Rusã. În timp ce Rusia este un parte-
ner strategic important, având în vedere
cã împreunã aþi constituit Uniunea
Vamalã (ºi cu Kazahstan), cu U.E. aveþi
cea mai extinsã graniþã. Care este politica
externã ºi comercialã a þãrii Dvs. în raport
cu aceºti doi vecini importanþi? 

Aºezarea geograficã a Republicii
Belarus, pe teritoriul cãreia se intersecteazã
cele mai importante cãi rutiere dintre Europa
ºi Asia, ºi istoria complexã a þãrii care a avut
de suportat numeroase rãzboaie ºi conflicte
europene devastatoare, au condiþionat poli-
tica externã multivectorialã. De aceea, prin-
cipiul nostru fundamental presupune dezvol-
tarea relaþiilor echilibrate ºi constructive cu
toþi partenerii strãini. În aceastã politicã,

Belarus þine cont de principii pragmatice ºi
de continuitate, respect reciproc, egalitate,
neamestec în treburile interne, renunþarea la
presiuni ºi constrângeri. 

Pe lista prioritãþilor noastre la capitolul
þãrilor vecine este Federaþia Rusã. În relaþiile
cu Rusia, Belarus respectã cu stricteþe
principiul de prietenie ºi necondiþionarea
suveranitãþii ºi integritãþii teritoriale a pãrþilor. 

Uniunea Europeanã este de asemenea
partener important. Prioritatea politicii
noastre externe pe dimensiunea europeanã
constã în intensificarea parteneriatului cu
þãrile U.E. în domeniul comerþului ºi investi-
þiilor, transportului, tranzitului etc. În acelaºi
timp ºi Uniunea Europeanã are nevoie de
þara noastrã. Belarus este un partener de
încredere nu numai în ceea ce priveºte
menþinerea stabilitãþii sociale ºi economice
în regiune, dar ºi pe aspecte strategice de
importanþã europeanã: asigurarea securitãþii
militare, politice, energetice ºi ecologice,
lupta cu criminalitatea, traficul de droguri,
migraþia ilegalã. Belarus este un filtru pentru
U.E., care nu permite accesul a niciunui fel
de infracþiuni în Europa. 

Cu alte cuvinte, fiind amplasatã între doi
vecini influenþi, cum aþi subliniat ºi dumnea-
voastrã - Rusia ºi Uniunea Europeanã –
nouã nu ne rãmâne decât sã convieþuim cu
ei în pace ºi bunã vecinãtate. Belarus îºi
doreºte doar un singur lucru – respectul
reciproc.

Când veþi reveni în oraºul nostru?
Am convenit cu conducerea Camerei de

Comerþ ºi Industrie sã organizãm periodic
aceste întâlniri.

De aceea sper sã ne vedem în curând.

Belarus, partener privilegiat
al CCI Vâlcea




