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Ры нак сва бод ны, 
але ўмо вы ня роў ныя

Бел ка ап са юз — ад на з най-
буй ней шых ар га ні за цый, якая 
зай ма ец ца ганд лем на вёс цы, 
на рых тоў кай сель ска гас па дар-
чай пра дук цыі, аказ вае шэ раг 
па слуг і пры гэ тым ары ен ту ец ца 
на экс парт. Яна зай ма ец ца аб-
слу гоў ван нем на сель ніц тва на 
пра ця гу доў га га ча су і мае шэ раг 
тра ды цый ных кі рун каў. Ра зам 
з тым у спа жыў ка а пе ра цыі сён-
ня ёсць не ка то рыя скла да нас ці 
з кан ку рэн та мі. Га вор ка ідзе не 
пра тое, што ар га ні за цыя кан ку-
ры ра ваць не ўмее, а хут чэй пра 
тое, што пра ца ваць па-ста ро му ў 
но вых рын ка вых умо вах не атры-
ма ец ца.

— Пы тан не раз гля да ец ца 
не толь кі з пунк ту гле джан ня 
ганд лю. Га вор ка ідзе і аб за куп-
ках ліш каў сель гас пра дук цыі ў 
на сель ніц тва, пе ра пра цоў цы 
гэ тай пра дук цыі, ака зан ні бы-
та вых па слуг. Ган даль пры ўсіх 
скла да нас цях — са мая пры быт-
ко вая част ка. Усё трэ ба раз гля-
даць комп лекс на, — пад крэс-
ліў пад час па ся джэн ня Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. Па вод ле яго слоў, 
у ганд лё вым аб слу гоў ван ні 
сель ска га на сель ніц тва на ме-
ці ла ся сур' ёз ная кан ку рэн цыя. 
На вёс ку пры хо дзяць сет ка выя 
ганд лё выя кам па ніі, за меж ныя 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль-
ні кі.

— Акра мя та го, мы не су праць, 
каб і на шы парт нё ры па ЕА ЭС 
ганд ля ва лі з на мі... На жаль, 
буй ныя кам па ніі ары ен ту юц ца 
на на сель ніц тва, якое мае больш 
вы со кія да хо ды і скан цэнт ра ва-
на ў ра ён ных цэнт рах, — да даў 
спі кер Са ве та Рэс пуб лі кі. Вось 
і атрым лі ва ец ца, што да лё кім 
вёс кам, дзе пра жы вае не каль кі 
пен сі я не раў, па куп кі якіх мо гуць 
каш та ваць менш за ку бак ка вы ў 
цэнт ры ста лі цы, удзя ляць ува гу 
яны не га то выя. Пры гэ тым для 
дзяр жа вы ін та рэ сы сель скіх гра-
ма дзян за ста юц ца вель мі важ ны-
мі. «Пры ход пры ват ных кам па ній 
на ры нак не па ві нен ства рыць 
умо вы, у якіх бы вяс коў цы за-
ста ва лі ся ад ны са сва і мі праб-
ле ма мі. Лю дзі не па він ны быць 
за бы тыя і для іх важ на ства рыць 
усе ўмо вы», — пад крэс ліў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Вы зна чыць 
са цы яль ныя кі рун кі
З усіх неселеных пунктаў, 

якія абслугоўвае Белкаапсаюз ў 
Віцебскай вобласці, 18% маюць 
колькасць насельніцтва менш за 
10 чалавек. І гэ та вя лі кая на груз-
ка на Бел ка ап са юз. Ар га ні за цыя ў 
стра ту са бе вы кон вае са цы яль ную 
функ цыю па за бес пя чэн ні на сель-
ніц тва. Вы ка рыс тоў ва юць аў та ма-
га зі ны, але па асоб ных на прам ках 
іх «пля чо да стаў кі» пе ра вы шае 70 
км. Акра мя гэ та га, су пра цоў ні кі 
спа жыў ка а пе ра цыі аказ ва юць 
усе спе цы фіч ныя па слу гі, якія па-
трэб ны сель ска му на сель ніц тву. 

У асоб ных рэ гі ё нах удзель ная 
ва га Бел ка ап са ю за ў та ва ра аба-
ро це скла дае звыш 50—60 %. Ім 
да юц ь ільго ты па па дат ках, да-
па ма га юць па про да жы не за па-
тра ба ва на й ма ё мас ці, уклю чаюць 
у шэ раг пра грам абл вы кан ка ма. 
Але з улі кам дэ ма гра фіч най сі-
ту а цыі і эка на міч ных мо ман таў 
па трэб ка а пе ра цыя Ві цеб скай 
воб лас ці ад чу вае скла да нас ці. 
«За апош нія тры га ды тэм пы роз-
ніч на га та ва ра аба ро ту ска ра ці лі ся 
прак тыч на на 30 %. У асоб ных рэ-
гі ё нах удзель ная ва га ска ра ціла-
ся з 50 % да 10 % з-за на ды хо ду 
кан ку рэн таў. Маюць места сур'-
ёз ныя стра ты — з-за са цы яль ных 
функ цый. Та кім чы нам, срод каў 
на ства рэн не су час ных крамаў 
ня шмат: на рошч ва юц ца даў га-
выя аба вя за цель ствы, ня ма маг-
чы мас ці пры цяг ваць крэ ды ты на 
ма дэр ні за цыю», — рас тлу ма чы ла 

стар шы ня ка мі тэ та па эка но мі-
цы Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Ан жа лі ка НІ КІ ЦІ НА.

Вар та так са ма ад зна чыць, што 
зні жа ец ца і ўзро вень на рых тоў кі 
пра дук цыі сель скай гас па дар кі. 
Лю дзі сён ня менш зай ма юц ца 
сва ёй пад соб най гас па дар кай, а 
гэ та адзін з асноў ных ар ты ку лаў 
про да жаў у кра мах Бел ка ап са-
ю за. Ме на ві та па сель скай пра-
дук цыі ар га ні за цыя за ста ец ца 
най больш кан ку рэнт най. У сва іх 
кра мах яна пра дае яе па зруч най 
для ўсіх ца не.

Удзель ні кі па ся джэн ня вы каз-
ва лі мер ка ван не, што дзяр жа ве 
не аб ход на част ко ва кам пен са-
ваць вы дат кі спа жыў ка а пе ра-
цыі, звя за ныя з аб слу гоў ван нем 
на сель ніц тва ў ад да ле ных і ма-
ла на се ле ных вёс ках. Да та цыя та-
ко га ўз роў ню не каль кі «раз гру-
зіць» ар га ні за цыю ад вы дат каў 

і дасць маг чы масць пра ца ваць 
больш эфек тыў на.

Стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ-
гі я наль най па лі ты цы і мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні Аляк сандр 
ПА ПКОЎ, ста ноў ча аца ніў шы ра-
бо ту спа жыў ка а пе ра цыі ў ра ё не, 
пад крэс ліў: не аб ход на шу каць 
маг чы мас ці, каб яна больш ганд-
ля ва ла бе ла рус кі мі пра дук та мі.

«Спа жыў ка а пе ра цыя па він-
на стаць па ся рэд ні кам па між 
вы твор цам сель ска гас па дар-
чай пра дук цыі і рын кам. Трэ ба 
на ладж ваць цэ хі пе ра пра цоў кі, 
ства раць но выя пра цоў ныя мес-
цы, па мян шаць кошт вы раб-
ле най пра дук цыі», — ад зна чыў 
Аляк сандр Па пкоў.

Пад час ві зі ту ўдзель ні кі на ве-
да лі і аца ні лі ганд лё выя аб' ек-
ты і пра мыс ло ва-пе ра пра цоў чы 
комп лекс Па стаў ска га ра ё на, 
аб мер ка ва лі раз віц цё ма тэ ры-
яль на-тэх ніч най ба зы прад пры-
ем стваў спа жыў ка а пе ра цыі, іх 
ма дэр ні за цыю і тэх ніч нае пе ра-
ўзбра ен не.

— Прэ зі дэнт кра і ны ўжо пры-
няў цэ лы шэ раг да ку мен таў, на-
кі ра ва ных на раз ня во лен не прад-
пры маль ніц тва. Дэ крэ ты № 1 і № 7 
з'яў ля юц ца ба за вы мі да ку мен та мі, 
якія да зва ля юць ка заць аб но вых 
на прам ках эка на міч на га раз віц ця 
на шай краіны. Бя гу чы год з'яў ля-
ец ца трэ цім у пя ці год цы. Ён шмат 
у чым вы зна чаль ны, і мы па він ны 
ма бі лі за ваць усе сі лы на па вы шэн-
не даб ра бы ту на сель ніц тва, — рэ-
зю ма ваў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ГАН ДАЛЬ НА ВЁС ЦЫ...

П
РАД СТАЎ НІ КІ біз не су не лі чаць, 
што фор му ла «пра цу ем толь кі 
там, дзе вы гад на» па ды хо дзіць да 

ўсіх сі ту а цый. Па сло вах апе ра цый на га 
ды рэк та ра ганд лё вай сет кі «Еў ра опт» 
Улад ле на АТРОШ КІ НА, пры ват ныя 
кам па ніі га то вы сён ня зай мац ца 
са цы яль ны мі кі рун ка мі.

На зва ная ганд лё вая сет ка з'яў ля ец ца ад-
ным з най буй ней шых па дат ка пла цель шчы-
каў кра і ны і ўжо мае доб ры до свед пра цы з 
ан лайн-ганд лем. Пры чым «Еў ра опт» — ад-
на з ня мно гіх се так, якая зай ма ец ца да стаў-
кай пра дук таў хар ча ван ня праз ін тэр нет на 
боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны і ро біць 
гэ та са бе ў плюс. «Да стаў ка так са ма вы сту-
пае са цы яль ным пра ек там, бо мы да па ма-
га ем у тым лі ку і лю дзям з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі», — да даў Улад лен Атрош-
кін. «Еў ра опт» сён ня мае 21 кра му ў сель скіх 
на се ле ных пунк тах з коль кас цю жы ха роў ад 
470 да 1800, ёсць свае аў та кра мы. «Біз нес 
на вёс цы мо жа быць пры быт ко вы, аль бо 
мець хоць бы мі ні маль ную рэн та бель-
насць. Кож ны марш рут аў та кра мы мо жа 
пры но сіць гро шы. Страт ныя на прам кі так-
са ма не вы клю ча ны, але ў цэ лым на знач най 
тэ ры то рыі бу дзе ад бы вац ца кам пен са цыя 
стра таў, та му і біз нес тут ра біць мож на», — 
ад зна чае апе ра цый ны ды рэк тар.

На яго дум ку, з пры чы ны не да стат ко вай 
кан ку рэн цыі і вя лі кіх вы дат каў на інф ра-
струк ту ру, якая па тра бу ец ца, каб аб слу-
гоў ваць на се ле ныя пунк ты, жы ха ры вё сак 
час та ад чу ва юць ня зруч нас ці. Ца на на тую 
ж пра дук цыю, што і ў га рад скіх кра мах, 
мо жа ад роз ні вац ца, а асар ты мент — быць 
мен шым. Пры гэ тым ён лі чыць, што ган-
даль у сель скай мяс цо вас ці — гэ та пы тан-
не тэх на ло гій, ін вес ты цый і са цы яль най 
ад каз нас ці. Пры пра віль ным раз лі ку яго 

мож на зра біць мак сі маль на зруч ным для 
гра ма дзян.

«Мы па ча лі ак тыў ную кам па нію па пе-
ра мо вах з ула да мі на мяс цо вым уз роў ні, са 
спа жы вец кай ка а пе ра цы яй, і прый шлі да 
та го, што ўжо прак тыч на пра пра цоў ва ем 
пра ект па раз віц ці ганд лё вых се так у Ар-
шан скім і Ба ры саў скім ра ё нах — і ў вёс ках, 
і ў буй ных га ра дах», — рас ка заў Улад лен 
Атрош кін.

Ён лі чыць, што аб' яд нан не на ма ган няў, 
ка а пе ра цыя пры ват на га біз не су і Бел ка ап-
са ю за цал кам маг чы мыя, асаб лі ва там, дзе 
ні ша за ста ец ца сва бод най. Якраз у двух 
названых ра ё нах Бел ка ап са ю зу сён ня пра-
ца ваць не зу сім зруч на, а «Еў ра опт» здоль-
ны за няць гэ тую ні шу. «Мы ра зу ме ем, што 
сель скі жы хар мо жа атры маць доб рыя 
пра дук ты па зруч ных цэ нах. Уз ро вень сэр-
ві су бу дзе не гор шы, чым для га рад скіх 

жы ха роў. Не сак рэт, што кош та вая дыс тан-
цыя па між пра па но вай у ста лі цы і ў вёс цы 
ёсць, і пы тан не за клю ча ец ца ў тым, каб 
яе ска ра ціць. Пры пад трым цы ўла даў мы 
здоль ныя рэа лі за ваць та кі пра ект. Сё ле-
та пла ну ец ца ад крыць ка ля 200 ма га зі наў 
дроб на га фар ма ту. За няць тыя ні шы, дзе 
ка а пе ра цыя не спраў ля ец ца», — рас тлу ма-
чыў прад стаў нік «Еў ра оп та».

У сваю чар гу стар шы ня са ве та ды рэк-
та раў кам па ніі «Ты тунь-ін вест» Па вел 
Та пу зі дзіс так са ма лі чыць, што жорст кая 
кан ку рэн цыя не з'яў ля ец ца най леп шым 
вый сцем для ганд лю. Бо яна пра ду гледж-
вае, што прый дзе леп шы пра да вец і зой ме 
ўсе ні шы, «па су нуў шы» з мес ца тых, хто 
не па спеў адап та вац ца пад па трэ бы гра-
ма дзян.

«Мы ма ла га во рым пра тое, што трэ ба 
су пра цоў ні чаць. Пры ват ні кі са праў ды вы-

бу доў ва юць ганд лё выя сет кі, ары ен ту ю чы-
ся на буй ныя га ра ды. Але чар га да хо дзіць 
і да ма лых на се ле ных пунк таў. Мы па этап-
на да гэ та га пры хо дзім. Нель га пад ліч ваць 
пры быт ко васць і страт насць кан крэт най 
кра мы, ка лі яна з'яў ля ец ца част кай стра тэ-
гіі. У нас у чымсь ці роз ны па ды ход у бу даў-
ніц тве кра маў і асар ты мен це, але лю дзей 
трэ ба пры цяг ваць умо ва мі і якас цю. Не 
вар та за бы ваць, што кан ку рэн цыю дзесь ці 
мож на за мя ніць на парт нёр ства», — да даў 
Па вел Та пу зі дзіс. На яго дум ку, пры ват ныя 
кам па ніі так са ма ро бяць не ма лы ўнё сак 
у раз віц цё ра ё наў, ства ра юць маг чы мас-
ці для атры ман ня не аб ход ных па слуг. Гэ та 
так са ма з'яў ля ец ца са цы яль най скі ра ва нас-
цю. Пры гэ тым ён лі чыць, што спо са баў ра-
бо ты з на сель ніц твам вё сак сён ня ня ма ла, 
важ на пры гэ тым ка а пе ра вац ца з ін шы мі 
гуль ца мі рын ку. У якас ці пры кла ду Па вел 
Та пу зі дзіс пры вёў пра ект па комп лекс ным 
ганд лё вым аб слу гоў ван ні на сель ніц тва ў 
сель скай мяс цо вас ці, які «Ты тунь-ін вест» 
рэа лі зуе ў Шкло ўскім ра ё не су мес на з Бел-
ка ап са ю зам. Пра ект пра ду гледж вае ўзвя-
дзен не вя лі ка га су пер мар ке та пло шчай 
ка ля 3 тыс. кв. м, а так са ма бу даў ніц тва 
або за ме ну ка ля 13 кра маў у аг ра га рад ках. 
Ча ка ец ца, што су пер мар кет у Шкло ве зда-
дуць ле там 2018 го да. У вы пад ку па спя хо-
вай рэа лі за цыі гэ та га пра ек та ана ла гіч ную 
схе му мож на бу дзе ў да лей шым вы ка рыс-
тоў ваць па ўсёй кра і не.

Па вел Та пу зі дзіс ад зна чыў, што ў Бел-
ка ап са ю за ёсць доб ры до свед па ра бо це 
з на сель ніц твам у сель скай мяс цо вас ці. 
Аб' яд наў шы на ма ган ні, мож на пе ра няць 
ад па вед ныя на пра цоў кі і вы бу да ваць стра-
тэ гію па па ляп шэн ні ра бо ты з вяс коў ца мі — 
як па сэр ві се, так і па цэ на вай па лі ты цы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

ДОБ РЫ ДО СВЕД

НЕ КАН КУ РЭН ЦЫ ЯЙ АДЗІ НАЙНЕ КАН КУ РЭН ЦЫ ЯЙ АДЗІ НАЙ
Пры ват ні кі ба чаць 

перс пек ты вы 
ў аб' яд нан ні на ма ган няў
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