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Дзянiс АФАНАСЬЕЎ:
«Витан» —
«МАГЧЫМАСЦI ДЛЯ СУПРАЦОЎНIЦТВА удовольствие жить!
ЯШЧЭ НЕ ВЫЧАРПАНЫЯ»
Мы организовали производство функциональных натуральных освежающе-

Астраханская вобласць на працягу шэрагу гадоў
развiвае ўзаемавыгаднае супрацоўнiцтва з Рэспублiкай Беларусь, асновай якога з'яўляецца падпiсанае
25 мая 1999 года Пагадненне аб гандлёва-эканамiчным, навукова-тэхнiчным i культурным супрацоўнiцтве памiж Адмiнiстрацыяй Астраханскай вобласцi i
Урадам Рэспублiкi Беларусь, а таксама Пагадненне з Брэсцкiм абласным выканаўчым камiтэтам аб
супрацоўнiцтве ў гандлёва-эканамiчнай, навуковатэхнiчнай, культурнай i сацыяльнай галiнах. Якiя перспектывы развiцця названага
двухбаковага мiжрэгiянальнага ўзаемадзеяння? На гэта i шэраг iншых пытанняў карэспандэнт «Звязды» папрасiў адказаць мiнiстра мiжнародных i знешнеэканамiчных
сувязяў Астраханскай вобласцi Д.А. АФАНАСЬЕВА.

пастаўляецца бытавая тэхнiка, тэкстыльная
прадукцыя беларускай вытворчасцi, аднак
гэтыя пастаўкi аптавiкоў, якiя маюць прамыя сувязi з беларускiмi таваравытворцамi,
у суседнiх рэгiёнах Расii, што не знаходзiць
адлюстравання ў тавараабароце памiж нашым рэгiёнам i Рэспублiкай Беларусь. У ходзе абменаў вiзiтамi было адзначана ўзаемнае iмкненне бакоў да змянення наяўнага
становiшча ў нашых гандлёва-эканамiчных
узаемаадносiнах, а таксама наяўнасць добрых умоў для павелiчэння аб'ёмаў тавараабароту i паспяховага развiцця двухбаковых
сувязяў, у тым лiку i на мiжрэгiянальным узроўнi. Хачу адзначыць, што мы з вялiкай цiкавасцю знаёмiлiся з беларускiм досведам
прыгранiчнага супрацоўнiцтва, прыцягнення
замежных iнвестыцый, стварэння ўмоў для
развiцця знешнеэканамiчнай дзейнасцi. Напрацаваны ў Беларусi досвед у той цi iншай
меры быў выкарыстаны намi для развiцця
стасункаў з суседнiмi рэгiёнамi i краiнамi Каспiйскага басейна.
— Якiя сённяшнiя iнтарэсы вобласцi па
пашырэннi супрацоўнiцтва з беларускiмi
рэгiёнамi?
— Астраханская
Туристическое агентство «Татьянин день» вобласць зацiкаў(ИП Кирка Т.В. — 18 лет работы в туризме) лена ў пашырэннi
Ласковое солнце, изумрудно-зеленые заросли дельты ўза е ма су вя зяў з
Волги. Необъятные поля лотоса, уха из свежей рыбы, знаменитые партнёрамi з беастраханские арбузы и интересные экскурсии: в Астраханский кремль, ларускiх рэгiёнаў,
биосферный заповедник, храмы, соборы, мечети и многое другое — што са дзей нi чаюць павелiчэнню
ВСЕ ЭТО ЖДЕТ ВАС!!!
Предлагаем отдых и рыбалку на Астраханских турбазах, расположенных т а в а р а а б а р о т у ,
в дельте Волги. Широкий выбор турбаз, стоимость от 500 рублей в сутки, якi ў 2008 годзе
в зависимости от комфортабельности номера и расположения турбазы. склаў 5,5 мiльёна
долараў (94,5 пра414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1-го Мая, 75, офис 209.
Тел./факс (8512) 39 19 48, 39 43 56, 72 27 86; e-mail: kirka07@mail.ru цэнта тавараабаро ту — экс парт
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— У адпаведнасцi з дасягнутымi дамоўленасцямi, — адзначыў Дзянiс Аляксандравiч, — меркавалася ажыццяўляць пастаўкi
сельскагаспадарчай, аўтадарожнай тэхнiкi,
прамысловых тавараў шырокага спажывання з Беларусi ў Астраханскую вобласць i сустрэчныя пастаўкi сельскагаспадарчай, рыбнай прадукцыi, палiва i серы. У 1999—2000
гадах пасля падпiсання пагадненняў назiралася станоўчая дынамiка развiцця двухбаковых сувязяў. З'явiўся шэраг фiрмаў, якiя
спецыялiзуюцца на пастаўках i рэалiзацыi ў
Астраханi беларускiх тавараў: ТАА «Электратэхнiчная кампанiя», ТАА «Бытбудсэрвiс-А»,
ТАА «Каспiй», «Беларускi мэблевы дом» i
iншыя. Астраханскiя ж вытворцы самастойна
не змаглi выйсцi на рынкi Беларусi, таму што
цэны на гароднiнную i бахчавую прадукцыю
Астраханскай вобласцi iстотна не адрознiвалiся ад дзейных на беларускiм рынку, а
значныя транспартныя выдаткi рабiлi пастаўку гароднiны з Астраханскай вобласцi
нерэнтабельнай.
— Якая ж сiтуацыя з гэтым назiраецца
сёння?
— Цяпер на рынак Астраханскай вобласцi

оздоровительных напитков и сиропов серии «Витан». Разработка этой продукции
началась в начале 90-х годов по Чернобыльской программе и предназначалась
для населения, подвергшегося облучению. Создавался продукт повседневного,
широкого использования — своеобразный лимонад на базе экстрактов из растительного сырья. Несмотря на трудности
90-х годов, наша фирма смогла довести
это дело до конца и создать 6 видов напитков. Аналогов в России пока нет.
Мы готовы предоставить конкретному
предприятию, которое производит безалкогольную продукцию, исходные материалы для производства напитков «Витан». Если это актуально для Республики
Беларусь, то мы готовы к дальнейшим
переговорам.
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сырой нафты). Астраханскiя прадпрыемствы гатовы працягваць супрацоўнiцтва
з Беларуссю. Такiя беларускiя тавары, як
сельскагаспадарчая i аўтадарожная тэхнiка,
мэбля, трыкатаж, бытавая тэхнiка, электратавары, швейныя i панчошна-шкарпэтачныя
вырабы, абутак, па-ранейшаму канкурэнтаздольныя i застаюцца запатрабаванымi
на рынку Астраханскай вобласцi. У гэтай
сувязi перспектыўным з'яўляецца адкрыццё гандлёвага Цэнтра беларускiх тавараў у
Астраханi. Акрамя таго, сёння, калi вялiкая
стаўка робiцца на развiццё аграрнага сектара, вельмi актуальнымi становяцца пастаўкi
ў Астраханскую вобласць беларускай сельскагаспадарчай тэхнiкi. Цяпер урадам Астраханскай вобласцi робяцца пэўныя крокi па
ўваходжаннi астраханскага бiзнэсу на беларускi рынак. Так, сумесна з Беларускай асацыяцыяй прамыслоўцаў i прадпрымальнiкаў
распрацоўваецца План сумесных дзеянняў
па насычэннi рынку Рэспублiкi Беларусь
астраханскай плодаагароднiннай, рыбнай
i iншай прадукцыяй.
Акрамя гэтага, мы гатовы аказаць беларускiм калегам садзейнiчанне ў пытаннях дастаўкi грузаў праз сваю тэрыторыю
ў краiны Каспiйскага басейна, а транзiтам
— у Паўднёва-Усходнюю Азiю i краiны Персiдскага залiва. Прывяду пару лiчбаў. Летась знешнегандлёвы абарот Астраханскай
вобласцi з прыкаспiйскiмi дзяржавамi пера-

высiў паўмiльярда долараў, павялiчыўшыся
ў 1,9 раза ў параўнаннi з мiнулым годам.
Парты Астраханскай вобласцi апрацавалi
ў 2008 годзе каля 3700 тысяч тон экспартна-iмпартных грузаў, вялiкая частка якiх
прыпала на iранскi кiрунак. Урадам Астраханскай вобласцi цяпер дэталёва прапрацоўваецца пытанне стварэння адзiнай
кампанii-аператара транспарцiроўкi грузаў
на гэтым кiрунку. Менавiта з-за адсутнасцi
адзiнай скразной стаўкi гэты калiдор функцыянуе не ў поўную сiлу, хоць патэнцыял
яго, як вам усiм добра вядома, проста вялiзны.
— Якiя яшчэ рэальныя кiрункi ўзаемадзеяння з Беларуссю бачаць цяпер у
Астраханскай вобласцi?
— Яшчэ адным перспектыўным кiрункам
супрацоўнiцтва можа стаць турызм. Магчымасцi адпачынку ў дэльце Волгi з кожным
годам прыцягваюць у наш край усё больш
ахвотных. Турыстычныя патокi добра ўплываюць на развiццё сэрвiсу ў гэтай сферы,
стымулююць развiццё iнфраструктуры.
Словам, магчымасцi для супрацоўнiцтва
Астраханскай вобласцi i Рэспублiкi Беларусь
далёка яшчэ не вычарпаны. Ёсць рэзервы,
якiя мы маем намер задзейнiчаць, абапiраючыся на досвед узаемадзеяння, якi ёсць у
самых розных сферах дзейнасцi.
Матэрыялы праекта падрыхтаваў
да друку Барыс ЗАЛЕСКI.

