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Пскоўская вобласць

Варонежская вобласць

Андрэй ТУРЧАК:
«ТРЭБА АКЦЭНТАВАЦЬ
УВАГУ НА РЭАЛIЗАЦЫI
СУМЕСНЫХ ПРАЕКТАЎ
У СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ
ГАЛIНЕ»

Сучасная Пскоўская вобласць
— гэта важны рэгiён прамысловай
i сельскагаспадарчай вытворчасцi
Паўночнага Захаду Расii. Пасля пашырэння межаў Еўрапейскага саюза яна стала своеасаблiвай «стартавай» зонай для выхаду еўрапейскiх кампанiй на расiйскi рынак.
А як развiваецца супрацоўнiцтва
вобласцi з Рэспублiкай Беларусь?
На гэта i шэраг iншых пытанняў
карэспандэнт «Звязды» папрасiў
адказаць губернатара Пскоўскай
вобласцi Андрэя ТУРЧАКА.
— У цэлым развiццё ўзаемаадносiнаў памiж Пскоўскай вобласцю i
Рэспублiкай Беларусь iдзе ў рамках
узгодненых дзеянняў, накiраваных
на стварэнне ўмоў для эфектыўнага
супрацоўнiцтва двух рэгiёнаў, — адзначыў Андрэй Анатольевiч. — Мы
працуем у ключы раней падпiсаных
дамоўленасцяў з Мiнiстэрствам замежных спраў Рэспублiкi Беларусь i
аблвыканкамам памежнай Вiцебскай
вобласцi. На наш погляд, трэба акцэнтаваць увагу на рэалiзацыi сумесных праектаў у сельскагаспадарчай
галiне. Пскоўская вобласць, як i Беларусь, гiстарычна была i застаецца ў
большай ступенi аграрным рэгiёнам.
Клiмат, наяўнасць зямельных рэсурсаў садзейнiчаюць развiццю сельскай
гаспадаркi. У нас ёсць цудоўныя прыклады стварэння прыватных гаспадарак у Палкiнскiм, Пскоўскiм i iншых
раёнах вобласцi. Але гэта адзiнкi.
Хочацца, каб такiх фермерскiх гаспадарак было значна больш.
Беларусь заўсёды была перадавiком i наватарам i ў арганiзацыйнай
дзейнасцi, i ў плане прымянення новых тэхналогiй у сельскагаспадарчай
галiне. Тэмпы ўкаранення iнавацый
у гэтай вобласцi ў Беларусi вышэйшыя, чым у многiх еўрапейскiх краiнах. Думаю, нам ёсць чаму адзiн у
аднаго павучыцца. На жаль, цяпер
складваецца сiтуацыя, калi Пскоўская вобласць цiкавiць беларускi бок
толькi як выгадны спажывец прадукцыi. Нам бы хацелася гэту сiтуацыю
змянiць. У гэтай справе патрэбны
толькi iнiцыятыва i жаданне дабiцца мэты.
— Якiя перспектывы бачацца

вам па iншых напрамках супрацоўнiцтва?
— Лiчым перспектыўным у развiццi расiйска-беларускiх адносiнаў стварэнне арыгiнальных праграм у галiне
турызму. Пскоўская вобласць заўсёды была i застаецца адным з цэнтраў гiсторыка-культурнай спадчыны
Старажытнай Русi. I не трэба нiчога
прыдумляць, трэба проста звярнуцца
да гiсторыi. Напрыклад, патэнцыял
турыстычнага праекта пад умоўнай
назвай «З варагаў у грэкi» вялiзны,
падкупляе менавiта сваёй самабытнасцю i арыгiнальнасцю. Гандлёвы
шлях «з варагаў у грэкi» гiстарычна
пралягаў праз тэрыторыю Пскоўскай
вобласцi i Беларусi, у прыватнасцi,
Вiцебскай вобласцi. Таму лiчу перспектыўным, цiкавым i прывабным
стварэнне такiх турыстычных маршрутаў, якiя б пачыналiся, напрыклад,
на нашай тэрыторыi i праходзiлi праз
Прыбалтыку i Беларусь цi наадварот.
Менавiта развiццё турызму i звязаных з iм галiнаў — сэрвiсных паслуг,
гасцiнiчнага бiзнэсу, транспартнай
лагiстыкi — павысiць узровень занятасцi насельнiцтва ў абодвух рэгiёнах. Другая задача заключаецца ў
павышэннi ўнутранага попыту на паслугi турыстычнага бiзнэсу i ў развiццi культуры адпачынку ў Расii. Трэба
навучыць людзей адпачываць тут, цiкавiцца роднай гiсторыяй i культурай.
Пры правiльным арганiзацыйным падыходзе такi адпачынак можа стаць
не менш цiкавым, чым за мяжой, не
лiчачы яўнай эканамiчнай выгады
для абодвух бакоў. Таму стварэнне
сумесных прадпрыемстваў турiндустрыi, на мой погляд, цалкам можа садзейнiчаць умацаванню расiйска-беларускiх рэгiянальных сувязяў.

Я заўсёды вiтаю навацыi i лiчу,
што здаровыя амбiцыi садзейнiчаюць
развiццю патэнцыялу, якi маецца. На
мой погляд, першапачаткова трэба
развiваць тое, што ёсць на цяперашнi момант. А маюцца ў нас выдатныя
магчымасцi для сумеснай работы ў
галiне сельскай гаспадаркi i турызму.
I Расiя, i Беларусь зацiкаўлены ў стварэннi сельскагаспадарчых i турыстычных брэндаў. Тут можна знайсцi
шмат кропак сутыкнення, здольных
даць штуршок да далейшага сумеснага развiцця гэтых галiнаў.
Калi задумацца, абодва рэгiёны
могуць стаць цудоўнай пляцоўкай
для развiцця амаль усiх вiдаў турызму. Наяўнасць больш за 370 помнiкаў федэральнага значэння i больш
за 3500 помнiкаў мясцовага значэння на тэрыторыi адной толькi Пскоўскай вобласцi з'яўляецца базай для
развiцця папулярнага культурна-адукацыйнага кiрунку ў турызме.
Лiчу недаацэненым паломнiцкi турызм. Пскоў — гэта адзiн з духоўных
цэнтраў Русi. Горад здаўна называлi
Домам святой Тройцы, i ў гэтым наша асаблiвасць. На Пскоўскай зямлi — вялiкая колькасць гiстарычна
значных месцаў, адкрыць якiя грамадству — наш абавязак. Мы можам
развiваць гэты напрамак як за кошт
паломнiцкiх службаў iншых суб'ектаў
федэрацыi, так i за кошт праграм
узаемадзеяння з суайчыннiкамi, у
тым лiку i з прыбалтыйскiх краiн.
Беларусь вядома як край блакiтных азёраў, бярозавых гаёў i сасновых лясоў. На Пскоўшчыне больш
за тры тысячы азёраў i вялiкая колькасць малых i сярэднiх рэк, нашы
лясы багатыя на ягады i грыбы. Усё
гэта з'яўляецца грунтоўнай базай

для развiцця паляўнiчага, спартыўнага i воднага турызму. Нарэшце,
вялiкi рэсурсны патэнцыял Пскоўскай вобласцi i Беларусi ў плане
развiцця экалагiчнага турызму: прыродныя запаведнiкi, нацыянальныя
паркi, чыстая экалогiя, маляўнiчыя
ландшафты, багаты этнаграфiчны i
фальклорны матэрыял. Лiчу турызм
тым рычагом, прафесiйнае выкарыстанне якога дазволiць аздаравiць
рэгiянальную эканомiку. Гэта даказваюць прыклады iншых краiн, дзе
турызм адыгрывае значную ролю ў
фармiраваннi валавога ўнутранага
прадукту i актывiзацыi знешнегандлёвага балансу.
— Якiя сумесныя праграмы супрацоўнiцтва маглi б рэалiзоўвацца прадстаўнiкамi малога i сярэдняга бiзнэсу Пскоўскай вобласцi i
Рэспублiкi Беларусь?
— Хоць малы бiзнэс не мае таго
запасу трываласцi, якi можа дазволiць сабе буйны бiзнэс, але ён больш
гнуткi, хутчэй адаптуецца да ўмоў,
якiя мяняюцца. Малы i сярэднi бiзнэс прысутнiчае практычна ва ўсiх
галiнах нашай эканомiкi i ахоплiвае
многiя вiды эканамiчнай дзейнасцi,
але найбольш адчувальны яго ўклад
у сферы гандлю i паслуг. Таму ў
рамках рэалiзацыi i развiцця малога
i сярэдняга бiзнэсу правiльна было б
ажыццяўляць сумесныя адукацыйныя
праекты. Больш за тое, i Беларусь,
i Расiя, з'яўляючыся суб'ектамi мiжнароднай праектнай дзейнасцi, не ў
поўным аб'ёме ў ёй удзельнiчаюць.
Таму неабходна аб'яднаць нашы сумесныя намаганнi ў гэтым плане i з
суседнiмi краiнамi Прыбалтыкi.
Матэрыялы праекта падрыхтаваў
да друку Барыс ЗАЛЕСКI.

