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Так са ма рас пра ца ва лі ты па рад 

гэ тых пры цэ лаў і выходзім з імі 

на су свет ныя рын кі. Ка лі ра ней 

яны ў асноў ным бы лі раз лі ча ны 

для ра сій ска га рын ку, то ця пер 

гэ та сіс тэ ма ўні вер саль ная і ад-

па вя дае най леп шым узо рам па 

тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках і па 

тэх на ла гіч нас ці. Та кую ж пра дук-

цыю вы пус ка юць на шы кан ку рэн-

ты: ZЕІSS, аме ры кан ская кам па-

нія Night Fоrсе, Schmidt&Bender, 

а так са ма Stаіnеr. На ста рым аб-

ста ля ван ні ўсё гэ та не мо жа быць 

вы пу шча на ў прын цы пе, та му на 

Бе лОМА вя дзец ца буй ная ма дэр-

ні за цыя.

Раз ві ва ем яшчэ адзін ці ка вы кі-

ру нак — ро ба та тэх ніч ныя сіс тэ мы. 

Для на гляд нас ці: у вой ску гэ та мо-

гуць быць сіс тэ мы кі ра ван ня аг нём 

з мі ні маль ным удзе лам ча ла ве ка. 

Яны здоль ны ўклю чаць і ра кет ныя 

ўзбра ен ні, у тым лі ку су праць тан-

ка выя ра ке ты, ра ке ты ПВА. Гэ-

та ўсё ме на ві та ро ба та тэх ніч ныя 

комп лек сы. Мно га што ро біц ца. 

Пры чым усё, пра што я ка жу, — гэ-

та на шы рас пра цоў кі. На менк ла ту-

ра вы ра баў у нас вель мі вя лі кая, у 

тым лі ку ў ін та рэ сах аба ро ны. Пра-

вя лі ма дэр ні за цыю су праць тан ка-

вых комп лек саў, якія зна хо дзяц ца 

на ўзбра ен ні ў Бе ла ру сі. І ёсць ідэі, 

як удас ка наль ваць іх да лей. Ка лі 

ў пра та ты паў кі ра ван не ра ке тай 

ажыц цяў ля ла ся па пра ва дах, то 

ця пер — па про ме ні ла зе ра.

— Апош нім ча сам шмат га во-

рыц ца аб шы рэй шым пе ра хо дзе 

на пя ты тэх на ла гіч ны ўклад і за-

ма ца ван ні на шос тым. Вы ней кім 

чы нам з гэ тым звя за ны?

— А як жа. Што та кое ін тэ ле-

кту аль ны пры цэл? Гэ та як мі ні мум 

пя ты тэх на ла гіч ны ўклад, бо, па 

сут нас ці, усё грун ту ец ца на вы ка-

ры стан ні кам п’ю тар ных тэх на ло-

гій. А шос ты — гэ та яшчэ і бія тэх-

на ло гіі. Я рас каз ваў, як ла зер ны 

про мень ча со ва сле піць снай пе ра 

і вы во дзіць яго з «гуль ні», а гэ та 

не што ін шае, як улік бія ла гіч най 

бу до вы ар га ніз ма. Пры гэ тым не 

па ру ша юц ца па тра ба ван ні вен скіх 

кан вен цый, якія за ба ра ня юць пры-

но сіць не па праў ную шко ду зро ку 

ча ла ве ка.

— За меж ныя вы твор цы пра-

да юць нам да лё ка не ўсё. Та му, 

ка лі лас ка, за кра нем тэ му ла ка-

лі за цыі ў бліз кіх вам га лі нах на-

ву кі і вы твор час ці.

— Са праў ды, та кая праб ле ма 

іс нуе. За ход нія кра і ны, асаб лі ва 

чле ны НА ТА, лі чаць, што Бе ла русь 

не мае пра ва зай мац ца аба рон най 

тэ ма ты кай і аба ра няць ся бе. Та-

му мно гія тэх на ло гіі і кам па не нты 

нам не пра да юць. Больш та го, на 

нас на клад ва юць аб ме жа-

ван ні па фі нан са вых па то-

ках. У вы ні ку мы не мо жам 

атры маць свае гро шы за 

пра дук цыю, якую пра да лі ў 

кра і ны, што не зна хо дзяц-

ца ні пад які мі санк цы я мі. 

Гэ та аб са лют на ле галь ны 

ган даль. Трэба адзначыць, 

што ў Беларусі распраца-

вана і паспяхова дзейнічае 

эфектыўная сістэма жор-

сткага экспартнага кантро-

лю для прадукцыі ваеннага 

і двайнога прызначэння. 

Але тым не менш аказ ва-

ец ца ве лі зар ны ціск. На ват 

па кам па не нтах, якія не 

зна хо дзяц ца ні ў якіх аб ме-

жа валь ных спіс ках. Аль бо 

вось такі прык лад: у ад ным 

з мін скіх бан каў, які з'яў-

ля ец ца фі лі ялам буй но га 

за меж на га бан ка, мы не мо жам 

атры маць свае гро шы па за меж-

ных кант рак тах. У нас там быў ва-

лют ны ра ху нак, ра ней нар маль на 

су пра цоў ні ча лі, тым не менш уз-

нік лі скла да нас ці.

Што ж, ка лі нам ад маў ля юць 

у па стаў ках кам плек ту ю чых, то ў 

нас ёсць «Ін тэ грал», ёсць ін шыя 

род нас ныя кам па ніі ў Ра сіі, з які мі 

мы пра цу ем. А мно гае вы раб ля ем 

і са мі. Да во дзіц ца клапаціцца пра 

ім парт аза мя шчэн не, хоць бы ло б 

больш вы гад на ку піць кам па не нты 

і по тым зай мац ца сіс тэ май цал кам, 

чым ад цяг ваць срод кі і сі лы на ар-

га ні за цыю ўлас най вы твор час ці 

асоб ных дэ та ляў. Але ў вы ні ку ро-

бім мы не горш за іх і да ём за ра біць 

сва ім, а не чу жым лю дзям.

— Ка лі га ва рыць пра ва шу 

асноў ную пра дук цыю, то ці ўда-

ец ца час та па шы раць на менк ла-

ту ру вы ра баў?

— Што год 25 пра цэн таў пра дук-

цыі — гэ та но выя вы ра бы. Інакш на 

рын ку прос та не ўтры мац ца. І ёсць 

яшчэ ад на пры чы на: сі ла прад пры-

ем ства ЛЭМТ у тым, што кас ця ком 

з'яў ля юц ца кан струк тар скія пад-

раз дзя лен ні. Зай мац ца тым, чым 

зай ма ем ся мы, мно гія не мо гуць, 

бо гэ та да во лі рэд кі сін тэз на ву ко-

вых і прак тыч ных ве даў. У ка лек ты-

ве пра цу юць дак та ры і кан ды да ты 

на вук, мы цес на су пра цоў ні ча ем з 

на ву ко вы мі цэнт ра мі ста лі цы. Вось 

ча му за каз чы ку пра па ну ем не тое, 

што ма ем, а тое, што яму па трэб-

на. І ўжо ў рам ках кант рак та свае 

вы ра бы да во дзім да ўзроў ню яго 

па тра ба ван няў, ма дэр ні зу ем, ап ты-

мі зу ем. Прад пры ем ства не пра цуе 

на склад, а толь кі пад за каз. Ня ма 

за ка заў — у лю дзей ня ма ра бо ты. 

Мы па він ны мець за ка зы па ста ян-

на, та му ве лі зар ная на груз ка на ад-

дзел мар ке тын гу. І мы ўвесь час 

ба лан су ем па між поў най за груз кай 

і сур' ёз най пе ра груз кай. Вы ка рыс-

тоў ва ем аў тсор тынг — на шчас-

це, зна хо дзім ся ў скла дзе буй но га 

аб' яд нан ня род нас ных прад пры ем-

стваў і ёсць маг чы масць пры цяг-

нен ня сва бод ных ма гут нас цяў.

— У нас раз мо ва больш схі лі-

ла ся ў бок вай ско вых за ка заў...

— Та кое змя шчэн не тлу ма чыц-

ца тым, што свет не спа кой ны, ідуць 

ла каль ныя кан флік ты, і кра і ны, якія 

ў іх уцяг ну ты, шу ка юць вы ка наў цаў 

за ка заў. Хоць з пунк ту гле джан ня 

гра ма дзя ні на і па цы фіс та ў ду шы 

я атрым лі ваў бы, маг чы ма, боль-

шае за да валь нен не, ка лі б ка лек-

тыў спе цы я лі за ваў ся на чымсь ці 

другім. Нам ці ка ва і тое, і іншае, ды 

і зда роўе на цыі не менш важ нае, 

чым яе бяс пе ка.

Так што вы кон ва ем мы і гра ма-

дзян скія за ка зы. Гэтая тэ ма ты ка 

ў пе ра лі ку на шых па слуг ёсць — 

тыя ж пры бо ры для ме ды цын скай 

га лі ны. Напрыклад, «Док тар ла-

зер» аль бо трох хва ле вая ла зер-

ная ста ма та ла гіч ная ўста ноў ка 

«Оп ці ма», ла зер ныя хі рур гіч ныя 

апа ра ты «Пуль сар» і «Дыа лаз», а 

ўслед за імі ла зер ныя ме ды цын скія 

апа ра ты но ва га па ка лен ня. На шы 

вы ра бы ме ды цын ска га про фі лю 

вы ка рыс тоў ва юц ца ва ўста но вах 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі і па стаў-

ля юц ца за мя жу. Асаб лі ва вар та 

ад зна чыць ма ла га ба рыт ныя ла-

зер ныя хі рур гіч ныя пры бо ры для 

ля чэн ня сар дэч на-са су дзіс тых за-

хвор ван няў. Па якас ці яны не са-

сту па юць за меж ным, а па кош це 

цал кам да ступ ныя на шым ме ды-

цын скім цэнт рам. На ша пра дук цыя 

сер ты фі ка ва на на ад па вед насць 

па тра ба ван ням між на род най сіс-

тэ мы якас ці ІСО 9001.

Свая ні ша ў нас у пра мыс ло-

вас ці. Мы за ма ца ва лі ся ў ёй з ла-

зер ны мі тэх на ла гіч ны мі мо ду ля-

мі, даль на ме ра мі і раз ме та чны мі 

пры ста са ван ня мі, уста ноў ка мі для 

гра ві роў кі. На шы вы ра бы вы ка рыс-

тоў ва юц ца ў хі міч най, ма шы на бу-

даў ні чай, гор на зда бы ва ю чай вы-

твор час ці. Гра ма дзян ская пра дук-

цыя ЛЭМ Та знай шла пры мя нен не 

на «Бел шы не» і ў ка лій ных шах тах 

Са лі гор ска — ка лій шчы кам па стаў-

ля ем ла зер ныя сіс тэ мы для кі ра-

ван ня пад зем ны мі кам бай на мі пры 

да па мо зе ла зер на га пром ня.

— У той ме ры, у якой мож-

на, рас ка жы це пра між на род ныя 

рын кі. Дзе вас ча ка юць? Дзе 

яшчэ вы па трэб ны — у тэх на ло-

гі ях, пры бо ра бу да ван ні, ме ды-

цы не, эка ло гіі?

— Асаб лі ва не ча ка юць, усю ды 

жорст кая кан ку рэн цыя, з пры чы ны 

ча го іс ну юць аб ме жа ван ні на ват 

на рын ках не вя лі кіх кра ін. І ка лі мы 

пра па ну ем там свае вы ра бы — па 

якас ці і па ца не аб са лют на кан-

ку рэн та здоль ныя, то вы бі ра ец ца 

пра дук цыя кра ін, якія не прос та на 

слы ху, але да мі ну юць у су свет най 

па лі ты цы. Та кім чы нам, нам да-

во дзіц ца кан ку ры ра ваць з ЗША, 

з еў ра пей скі мі кра і на мі, і вы бар 

ро біц ца на іх ка рысць на ват без 

ука зан ня пры чын. У  леп шым вы-

пад ку пры сут ні чае ма ты ва цыя 

«Мы вас сла ба ве да ем, а іх ве-

да ем даў но». Не вы клю ча на, што 

ёсць і па лі тыч ная па да плё ка. Так 

што паў сюд на трэ ба пра бі вац ца. 

Каб утры мац ца на тых рын ках і не 

згу біц ца, а пры рас таць аб' ёма мі, 

ад на шых спе цы я ліс таў па тра бу-

ец ца ве дан не пра дук цыі кан ку рэн-

таў, тых жа ўзбра ен няў, і мяс цо вай 

спе цы фі кі, шмат ча го ін ша га. Ну, 

пэў ны до свед іс нуе, ЛЭМ Ту сё ле-

та спаў ня ец ца 28 га доў. Ка лі зра-

біць воб раз нае па раў на нне, то на 

лю бым ста ды ё не ёсць дзве да-

рож кі — унут ра ная, ка ра цей шая, 

і знеш няя, на шмат даў жэй шая. Мы 

заў сё ды бя жым па даў жэй шай. 

А на ёй да во лі час та су стра ка юц ца 

ямы, ва лу ны, ін шыя пе ра шко ды. 

Знеш ні ры нак тых жа аба рон ных 

за ка заў — вель мі агрэ сіў ны, там 

«усе срод кі падыходзяць» і ўклю-

ча юц ца са мыя роз ныя ры ча гі, каб 

пе ра шко дзіць. Тым больш што ў 

шэ ра гу вы пад каў мы кан ку ры ру ем 

з фір ма мі з бюд жэ там, боль шым, 

чым агуль ны бюд жэт Бе ла ру сі. 

Тым не менш мы не згу бі лі ся, на-

ват пры рас та ем аб' ёма мі. І па стаў-

кі ажыц цяў ля ем у ЗША, Япо нію, 

Ка на ду, кра і ны Еў ра пей ска га Са-

ю за і Бліз ка га Ус хо ду.

— Вер нем ся да спраў «дамаш-

ніх». Як ідзе вы ка нан не 

комп лекс най пра гра мы 

ма дэр ні за цыі прад прыем-

стваў хол дын га ў той 

част цы, якая да ты чыц ца 

ЛЭМТ?

— Ідзе вель мі бур на, бо 

ме на ві та ма дэр ні за цыя ста-

но віц ца кра е ву голь ным ка-

ме нем. І ка лі мы за раз гэ та 

зро бім, то бу дзем мець і рын кі 

збы ту, і пра дук цыю, і на менк-

ла ту ру, экс парт і ўсё ас тат-

няе. Гэ та асноў нае рэчышча, 

ку ды ця пер хол дынг на кі роў-

вае гра шо выя па то кі.

— І якія буй ней шыя ін-

вес ты цый ныя пра ек ты 

мож на на зваць?

— Са мы буй ны ін вест пра-

ект — ства рэн не вы твор час ці 

цеп ла ві зій най тэх ні кі і ла зер-

най тэх ні кі з па вы ша ны мі, уні каль-

ны мі ха рак та рыс ты ка мі. Ён ця пер 

рэа лі зу ец ца. Яшчэ адзін пра ект у 

рамках холдынга — па ма дэр ні за цыі 

ме ха ніч най вы твор час ці, пе ра хо дзе 

на вы со ка пра дук цый ныя стан кі. Гэ та 

пад на шу тэ ма ты ку, тут мы з'яў ля ем-

ся ла ка ма ты вам. І за во ды хол дын га 

па він ны за на мі па спя ваць.

— Рас ка жы це, ка лі лас ка, 

пра ўдзел у між на род ных вы-

ста ўках.

— Гэ та важ ней шы ўчас так ра-

бо ты. Буй ныя між на род ныя спе цы-

я лі за ва ныя вы стаўкі пра вод зяц ца 

ва ўсіх рэ гі ё нах све ту, ад Ла цін-

скай Аме ры кі да Паўд нё ва-Ус ход-
няй Азіі, Бліз ка га Ус хо ду. Прай шлі 
вы ста ўкі і бу дуць зноў у Бра зі ліі, 
Ка лум біі, Бах рэй не, Араб скіх Эмі-

ра тах, Егіп це, Ін дыі. У Ні ге рыі і 

Паўд нё вай Аф ры цы. Апош няя па 

ча се бы ла ў Тай лан дзе. Пла ну ец ца 

ў Ма лай зіі і на Фі лі пі нах. А ў Еў ро-

пе вы ста ўкі пра вод зяць Поль шча, 

Бал га рыя, Сер бія. Важ на тое, што 

нас ве да юць і з на мі га то вы су пра-

цоў ні чаць.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі 
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На чаль нік 
ап тыч най 
ла ба ра то рыі 
Аляк сандр
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пра во дзіць 
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