Рэгiёны Расii — у Беларусi
Сумесны беларуска-расійскі інфармацыйна-інтэграцыйны праект Пасольства Расійскай Федэрацыі
ў Рэспубліцы Беларусь і рэдакцыі газеты «Звязда»

Алтайскі край

«ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ НАШАГА
СУПРАЦОЎНIЦТВА БУДЗЕ ТОЛЬКI РАСЦI»
Барыс ЧАСНАКОЎ:

Адной з асноўных задач Алтайскай гандлёвапрамысловай палаты з'яўляецца наладжванне i
развiццё сувязяў з замежнымi партнёрскiмi арганiзацыямi i дзелавымi коламi,
а таксама з мiжнароднымi арганiзацыямi бiзнэсу. Як выконваецца гэта задача ў адносiнах
з партнёрскiмi арганiзацыямi
Рэспублiкi Беларусь? На гэта i
шэраг iншых пытанняў карэспандэнт «Звязды» папрасiў адказаць прэзiдэнта Алтайскай
ГПП Барыса ЧАСНАКОВА.
— На шы ўза е ма ад но сi ны з
Рэс пуб лi кай Бе ла русь ма юць
даў нiя тра ды цыi i пра дык та ваныя, у першую чаргу, эканамiчнай логiкай i наяўнымi кааперацыйнымi сувязямi, — адзначыў
Барыс Анатольевiч. — I было б
зусiм неапраўдана, калi б мы не выкарыстоўвалi гэты
патэнцыял i не пераводзiлi яго ў рэчышча сучасных
патрабаванняў з пункту гледжання пашырэння гэтых
сувязяў, садзейнiчання стварэнню сумесных прадпрыемстваў, сумеснай працы па ўкараненнi новых
тэхналогiй. Алтайскi край адносiцца да тых рэгiёнаў,
дзе супрацоўнiцтва з беларускiмi партнёрамi ва ўсiх
галiнах сацыяльнага i эканамiчнага жыцця лiчыцца
адным з прыярытэтных кiрункаў развiцця знешнiх сувязяў. Прадпрыемствы краю надзвычай зацiкаўленыя
ў шчыльных гандлёва-эканамiчных стасунках з прадпрыемствамi Беларусi. Невыпадкова яшчэ ў 1998 годзе падчас афiцыйнага вiзiту нашай дэлегацыi ў Мiнск
было падпiсана Пагадненне аб гандлёва-эканамiчным
супрацоўнiцтве памiж Адмiнiстрацыяй Алтайскага края
Расiйскай Федэрацыi i Мiнiстэрствам знешнiх эканамiчных сувязяў Рэспублiкi Беларусь. А ў 2005 годзе мы
падпiсалi Пагадненне аб супрацоўнiцтве памiж Мiнскiм
аддзяленнем Беларускай гандлёва-прамысловай палаты i Алтайскай гандлёва-прамысловай палатай для
ўмацавання эканамiчных сувязяў памiж прадпрымальнiкамi нашых краiн.
— Якiя ж кiрункi сумеснай дзейнасцi найбольш
перспектыўныя сёння?
— Эканамiчныя сувязi памiж прадпрыемствамi
края i рэспублiкi значна актывiзавалiся пасля ўзаемных вiзiтаў губернатара Алтайскага края А.Б. Карлiна
i прэм'ер-мiнiстра Рэспублiкi Беларусь С.С. Сiдорскага
ў 2006 годзе. Улiчваючы спецыфiку нашага рэгiёна,
якi, у першую чаргу, прадстаўляе аграпрамысловы
сектар, найбольшую цiкавасць, безумоўна, выклiкае
супрацоўнiцтва ў галiне машынабудавання, вытворчасцi сельскагаспадарчай тэхнiкi. Напрыклад, добра
зарэкамендавалi сябе на алтайскiх палях трактары
«Беларусь» i ўборачныя комплексы КЗР10 «Палессе-Ротар». У першым квартале гэтага года тавараабарот Алтайскага
края з Рэспублiкай Беларусь склаў 6,9
мiльёна долараў, а па вынiках пяцi месяцаў — 11,2 мiльёна долараў. Мы часцей за
ўсё гаворым пра такi механiзм супрацоўнiцтва, як арганiзацыя вытворчасцяў па
зборцы канчатковай прадукцыi ў месцы
яе выкарыстання. Так, на працягу апошнiх
некалькiх гадоў вялiся перамовы па арганiзацыi сумеснага расiйска-беларускага
прадпрыемства па зборцы трактароў на
базе Рубцоўскага «РЗЗ». I вось, нарэшце, гэты праект блiзкi да ажыццяўлення.
У адпаведнасцi з падпiсаным пратаколам
дамоўленасцi памiж адмiнiстрацыяй Рубцоўска i беларускiмi прадпрыемствамi ў
ЗАТ «РЗЗ» ужо падрыхтаваныя вытворчыя плошчы для зборкi трактароў МТЗ-82.
Пасля атрымання з Рэспублiкi Беларусь
першых камплектаў трактароў сумесна з
беларускiмi спецыялiстамi на «РЗЗ» правядуць зборку. Наступным этапам павiнна
стаць тэхнiчная сертыфiкацыя прадукцыi.
Асаблiва прыемна адзначыць, што ля вытокаў гэтай iдэi стаяла Алтайская ГПП.
З 2005 года ў сферы вытворчасцi сельгас тэхнiкi супрацоўнiчае з беларускiмi
партнёрамi таксама ТАА «Аграспецмашына» — даччынае прадпрыемства акцыянернага таварыства ХК «Барнаульскi
станкабудаўнiчы завод». На чарзе — арганiзацыя сумеснай вытворчасцi па збор-

цы ў Барнауле беларускiх тралейбусаў. Для эканомiкi
Алтайскага края гэта — рашэнне праблемы загрузкi вытворчых магутнасцяў многiх машынабудаўнiчых прадпрыемстваў, а значыць, i рашэнне
сацыяльных пытанняў, напаўненне
бюджэту. Не меншую цiкавасць выклiкае ў нас i ўзаемадзеянне ў галiне бiяфармацэўтычнай дзейнасцi,
лёгкай прамысловасцi, сельскай
гаспадаркi, энергетыкi, дарожнага
будаўнiцтва, жыллёва-камунальнай гаспадаркi. Напрыклад, сёння
значная частка шматпавярховых
жылых дамоў Барнаула ўжо аснашчана магiлёўскiмi лiфтамi.
— Эфектыўным iнструментам
узмацнення супрацоўнiцтва рэгiянальных бiзнэс-структур Беларусi i Расii з'яўляецца выставачна-кiрмашовая дзейнасць. Якiя
канкрэтныя сумесныя праекты ў гэтай сувязi магла
б прапанаваць прадстаўнiкам беларускай бiзнэс-суполкi Алтайская ГПП?
— Безумоўна, гэта, у першую чаргу, узаемны ўдзел
у прамысловых выставах разнастайных кiрункаў. Для
гэтага мы пастаянна абменьваемся iнфармацыяй з
беларускiмi калегамi i iнфармуем прадпрымальнiкаў
края аб магчымасцi прэзентаваць свой тавар у Рэспублiцы Беларусь. Практычна штогод алтайскiя вытворцы бяруць удзел у мiжнародных выставах, якiя
праходзяць на беларускай зямлi: «Металаапрацоўка»,
«Аў таматызацыя. Электронiка», «Электратэх», «Будэкспа», «Элком», «Лiчбавы дом», «Белпрамэкспа»,
«Белагра», «Экспасвятло». У сваю чаргу, беларускiя
прадпрымальнiкi з'яўляюцца пастаяннымi гасцямi нашых традыцыйных выстаў «Агранiва», якая праходзiць
у кастрычнiку, i «Алтайская нiва. Алтайагратэх».
Мы заўсёды гатовыя разглядзець i па магчымасцi
ўвасобiць у жыццё прапановы абодвух бакоў i па iншых кiрунках узаемадзеяння. Магчымае, напрыклад,
супрацоўнiцтва ў сферы дзелавога турызму, арганiзацыi культурна-экскурсiйных праграм, выстаў сельгастэхнiкi, якiя, наколькi мне вядома, увогуле з'яўляюцца
традыцыйнымi для Беларусi. Таксама ў нас ёсць пэўныя дамоўленасцi ў плане абмену iнфармацыяй аб
турысцка-экскурсiйных i санаторна-курортных паслугах у Алтайскiм краi i Рэспублiцы Беларусь i развiццi
прамых сувязяў памiж арганiзацыямi ў галiне культуры
i адукацыi, навукi i iнавацый.
Спадзяюся, надалей эфектыўнасць нашага супрацоўнiцтва будзе толькi расцi. I год ад года колькасць
дзелавых партнёраў на Алтаi i ў Беларусi будзе толькi
павялiчвацца.
Гутарыў Барыс ЗАЛЕСКI.

