
ТЭМА ТЫДНЯ 13

21

5 кастрычніка 2018 г.

Знай сці сваё мес ца
Пад час ра бо чай су стрэ чы Прэ зі-

дэнт ад зна чыў, што ў кра і не ўвесь 
час, з пунк ту гле джан ня спа жыў-
каа пе ра цыі, «ва ю юць за мес ца пад 
сон цам» пад на ступ лен нем пры ват-
ных ганд лё вых ар га ні за цый. Пры-
чым на сту па юць яны не толь кі ў 
на прам ку го ра да, але і вёс кі.

На прык лад, «Еў ра опт» ак тыў-
на за ня ўся ра бо тай на ся ле яшчэ 
не каль кі га доў та му. У 2018-м у 
пла нах сет кі ад крыць на вёс цы не 
менш за 200 ста цы я нар ных кра маў. 
У кам па ніі ад зна ча юць, што га то-
выя ад крыць ганд лё выя пунк ты ў 
лю бой вёс цы з коль кас цю на сель-
ніц тва ад 400 ча ла век.

Уда лы экс пе ры мент пры хо ду 
буй но га ры тэй ле ра ў цэ лы ра ён 
ужо мож на ад зна чыць на пры кла-
дзе Ар шан ска га. Ме на ві та там, дзе 
не спра ві ла ся ка а пе ра цыя. Кам па-
нія «Еў ра ган даль» змаг ла рэа лі за-
ваць пра ект па пе ра да чы больш як 
30 ганд лё вых пло шчаў, што ра ней 
на ле жа лі Бел ка ап са ю зу пад ства-
рэн не сва іх кра маў. Гэ ты во пыт па-
лі чы лі па спя хо вым і ў перс пек ты ве 
мо гуць рас паў сю дзіць для пад тры-
ман ня ўзроў ню ганд лю ў вёс цы.

Так са ма ў ся рэ дзі не жніў ня кі-
раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
На тал ля Ка ча на ва па ве да мі ла, што 
Бел ка ап са юз пла нуе да кан ца го да 
па даць за яву ў суд аб банк руц тве 
Ар шан ска га рай спа жыў та ва рыст ва 
і яго лік ві да цыі з-за та го, што ў сфе-
ры ганд лю не вы кон ва ец ца са цы-
яль ны стан дарт па за бяс пе ча нас ці 
на сель ніц тва ганд лё вы мі пло шча мі. 
А гэ та зноў жа свед чыць, што ар га-
ні за цыя губ ляе свае па зі цыі.

Ад нак кі раў нік Бел ка ап са ю за 
пра цяг вае сцвяр джаць, што ў сель-
скай мяс цо вас ці шчыль на за няць 
ні шу ганд лю вель мі цяж ка. А ка лі 
нех та зро біць, то спа жыў ка а пе ра-
цыю «гэ та зу сім не хва люе, а толь кі 
пад га няе да леп шай ра бо ты».

«На гня тан не аб ста ноў кі, не вя до-
ма дзеля ча го. Дзе хоць адзін пункт 
гра мад ска га хар ча ван ня ў вёс цы? 
Дзе на ся ле ад кры ла ся доб рая пры-
ват ная ста ло вая? Ня ма та ко га. А ў 
нас амаль 1000 та кіх ста ло вых у 
вёс цы», — за явіў у ін тэр в'ю тэ ле ка-
на лу «Бе ла русь 1» Ва ле рый Іва ноў.

Вар та ад зна чыць, што шмат у 
чым ра ней ганд лё вае аб слу гоў ван-
не на сель ніц тва ў вёс цы за ле жа ла 
ад Бел ка ап са ю за. Сён ня спа жы вец-
кая ка а пе ра цыя з'яў ля ец ца важ ным 
сек та рам эка но мі кі кра і ны, якая 
аб слу гоў вае больш за 3,4 міль ё на 
ча ла век і прак тыч на ўсё сель скае 
на сель ніц тва. Дроб ны ган даль з'яў-
ля ец ца га лоў ным кі рун кам ра бо ты 
ка а пе ра цыі, до ля яко га ў агуль-
ным аб' ёме яе дзей нас ці скла дае 
70 %. Бел ка ап са ю зу на ле жыць 
19 % ганд лё вых пло шчаў кра маў 
кра і ны. У той жа час іс ну ю чы па-
тэн цы ял спа жы вец кая ка а пе ра цыя 
вы ка рыс тоў вае не да стат ко ва.

Га то выя нес ці стра ты?
Па сло вах Ва ле рыя Іва но ва, ні 

ад на ганд лё вая сет ка не дае столь-
кі па слуг на сель ніц тву, як спа жыў-
каапе ра цыя. А вось якасць па слуг, 
іх коль касць, кошт — над гэ тым 

трэ ба пра ца ваць. «За мя ніць спа-
жыў ка а пе ра цыю на сён ня ў поў-
ным аб'ёме і з поў най за ме най яе 
функ цый ней кай ін шай ар га ні за цы-
яй праб ле ма тыч на», — ад зна чыў у 
ін тэр в'ю кі раў нік ар га ні за цыі.

Пры гэ тым спа жыў ка а пе ра цыя 
пра цяг вае нес ці стра ты па шэ ра гу 
сва іх кі рун каў. Ад нак у Бел ка ап-
 саюзе не збі ра юц ца за кры ваць 
страт ныя ганд лё выя аб' ек ты на 
вёс цы.

«Мы вы ра шы лі, што за кошт ней-
кіх ін шых пы тан няў, пры быт ко вых, 
бу дзем утрым лі ваць та кія ганд лё-
выя пунк ты. Іх 2000. Ад на ча со ва 
за крыць — гэ та бу дзе ня пра віль на. 

У гэ тым за клю ча ец ца ад на з са цы-
яль ных функ цый спа жыў ка а пе-
ра цыі», — ад зна чыў кі раў нік Бел-
каапса ю за.

Ад нак пры гэ тым не ідзе га вор ка 
пра тое, каб змя ніць ма дэль ганд-
лю, як гэ та зра біў сён ня ў сель скай 
мяс цо вас ці той жа «Еў ра ган даль». 
Ар га ні за цыя ня дрэн на пра цуе і ў 
вёс цы. Што пе ра шка джае пе ра няць 
гэ ты во пыт Бел ка ап са ю зу?

Ца на і асар ты мент 
на ўзроў ні?

Не на ка рысць ра бо ты ка а пе ра-
цыі свед чыць і той факт, што пры-
ват ні кі сён ня час та пра па ну юць па-
куп ні ку як леп шы асар ты мент, так і 
ніз кія цэ ны. Цэ на вы фак тар і якасць 
аб слу гоў ван ня для апош ніх з'яў ля-
юц ца вы зна чаль ны мі, каб ад даць 
сваю пе ра ва гу кра мам буй ных пры-
ват ных кам па ній, ня гле дзя чы на іх 
ад да ле насць ад до ма.

Між тым, як ад зна чыў Ва ле рый 
Іва ноў у ін тэр в'ю тэ ле ка на лу «Бе ла-
русь 1», сцвяр джэн не, што ў сіс тэ ме 
спа жыў ка а пе ра цыі цэ ны вы шэй-
шыя, чым у пры ват ных струк тур — 
з'яў ля ец ца не аб грун та ва ным.

«Та ко га ня ма. Цэ ны не вы шэй-
шыя, чым у лю бой ін шай сет цы, а ў 
пе ра важ най боль шас ці вы пад каў 
ні жэй шыя. Мы вы ка рыс тоў ва ем 
ганд лё вую над баў ку 23 %, а ў цэ-
лым па кра і не — ка ля 30 %», — па-
ве да міў кі раў нік Бел ка ап са ю за.

У ар га ні за цыі мак сі маль на пе-
ра ня лі фар мат ра бо ты буй ных ры-
тэй ле раў. Ды зайн і сіс тэ ма ра бо ты 
шмат у чым ад па вя дае пры ват ным 
сет кам. Між тым лю дзі пра цяг ва-
юць указ ваць ме на ві та на цэ на вы 
фак тар. Ма быць, спа жыў ка а пе ра-
цыі не аб ход на пе ра няць і ма дэль 
зно сін з па стаў шчы ка мі, каб вы ра-
шыць гэ тае пы тан не?

На рых тоў ка 
па ўсіх фран тах

Ганд лё выя пунк ты Бел ка ап са ю-
за вы кон ва юць функ цыю на рых-
тоў шчы ка. Та кую па слу гу не мо жа 
пра па на ваць ні адзін пры ват нік. 
У сіс тэ ме дзей ні ча юць 750 пунк таў 
па за куп цы ў на сель ніц тва больш 
як 30 ві даў сель гас пра дук цыі і сы-
ра ві ны — уся го та го, што яно мо жа 
здаць.

Між тым жы ха ры кра і ны так са ма 
скар дзяц ца і на на рых тоў ку. Лю дзі 
сён ня не асаб лі ва імк нуц ца зда ваць 
вы ра шча ную пло да а га род нін ную 
пра дук цыю з-за ніз кай за ку пач най 
ца ны.

Вось і атрым лі ва ец ца, што ў 
жніў ні ў СМІ з'я ві ла ся ін фар ма цыя 
аб тым, ні бы та Бел ка ап са юз мае на-
мер на рых та ваць сё ле та не менш 
за 100 ты сяч тон яб лы каў. У сваю 
чар гу ў кан цы ве рас ня ў ін тэр в'ю 
пра гра мы «Гу тар ка ў Прэ зі дэн та» 
Ва ле рый Іва ноў агу чыў вы нік на-
рых тоў кі яб лы каў толь кі больш за 
50 ты сяч тон.

«Што да ты чыц ца цэн на пра-
дук цыю, то яны не ні жэй мі ну лых 
га доў, а ў не ка то рых вы пад ках вы-
шэй. Ран нія яб лы кі за куп ля лі ся па 
0,04 руб ля за кілаграм, за тым цэ ны 
па вя лі чы лі ся да 0,06—0,08 руб ля. 
Не вы со кі кошт звя за ны з ніз кім вы-
ха дам ка рыс на га пра дук ту. З 10 кі-
ла гра маў пла доў атрым лі ва ец ца 
адзін літр со ку. Рэн та бель насць не 
пе ра вы шае 2-3 %», — па ве да міў кі-
раў нік спа жыў ка а пе ра цыі.

Спіс ваць ар га ні за цыю з ра хун-
каў, вя до ма ж ра на. За над та шы-
ро кае яе по ле дзей нас ці і за над-
та шмат лю дзей уцяг ну та. Ад нак 
Бел ка ап са юз за ста нец ца на пла ве 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ён бу дзе 
не да га няць буй ных пры ват ных ры-
тэй ле раў, а ўка ра няць апош нія тэн-
дэн цыі ў ганд лі са ма стой на і ра ней 
за кан ку рэн таў.

Яшчэ не так даў но спа жыў ка-
апе ра цыя бы ла прак тыч на ма на-
па ліс там у ні шы ганд лю. Але ка лі 
з'я ві лі ся кан ку рэн ты, якія ўка ра-
ня лі но вы ды зайн кра маў, ін шую 
якасць аб слу гоў ван ня і змя ні лі са-
му ма дэль спа жы ван ня, ка а пе ра-
цыя згу бі ла гэ ты мо мант. І толь кі 
ка лі кан ку рэн цыя іс тот на паў плы-
ва ла на ска ра чэн не пры быт ку, ста-
ла зра зу ме ла, што Бел ка ап са ю зу 
так са ма трэ ба пе ра бу доў вац ца. 
Быць мо жа час змя ніць так ты ку і 
па спра ба ваць пра ца ваць на апя-
рэ джан не?

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

СЕ ЗОН СЕ ЗОН 
НА РЫХ ТО ВАК... НА РЫХ ТО ВАК... 
І ЧАС ПЕ РА МЕНІ ЧАС ПЕ РА МЕН

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

ДУМ КІ ЎСЛЫХ

ПА КУП НІК ПА КУП НІК 
ВЫ БІ РАЕ... НА ГА МІВЫ БІ РАЕ... НА ГА МІ

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
рэ дак тар «МС»:

— Зу сім ня даў на ста ла свед кай 
ты по вай, ві даць, сі ту а цыі: на ган ку 
ад ной буй ной кра мы рай спа жыў та-
ва рыст ва, у якую я за ві та ла пад час 
на вед ван ня сва ёй ма лой ра дзі мы, 
ста я ла пра даў шчы ца гэ тай са май 
кра мы і сум на пра во дзі ла ва чы ма мі-
на коў — па тэн цый ныя па куп ні кі спя-
ша лі ся ў су сед нюю зу сім ма лень кую 
пры ват ную крам ку... Трэ ба ска заць, 

ві до ві шча мя не кры ху здзі ві ла. Рас тлу ма чу ча му. Па мя таю, 
як га доў пяць та му з пом пай ад кры ва лі пер шы ма га зін са ма-
аб слу гоў ван ня ў па сёл ку. Без умоў на, на ле жаў ён (як і за раз) 
мяс цо ва му рай спа жыў та ва рыст ву. Віт ры ны зі ха це лі ад на віз-
ны і ра да ва лі па куп ні коў ба гац цем вы ба ру. Да та го ж по бач 
у гэ тым жа бу дын ку з'я ві ла ся і ку лі на рыя, дзе мож на бы ло па 
пры ваб ных цэ нах на быць сма жа ных брой ле раў (і яшчэ трэ-
ба бы ло па ча каць, каб атры маць гэ тую сма ка ту — ах вот ных 
па ла са вац ца заў сё ды ха па ла), ва ра ныя бу рач кі ды роз ную 
ін шую га та ва ную ежу. Сло вам, з зайз драс цю я гля дзе ла на 
та кі па ды ход у ар га ні за цыі ганд лю для вяс ко ва га на сель ніц-
тва і на ват пры во дзі ла ў прык лад сва ім ка ле гам-жур на ліс там 
з ін шых аб лас цей — маў ляў, вось мо гуць жа да га дзіць па куп-
ні кам, ка лі жа дан не ёсць...

Мі ну ла ня шмат ча су, і ўспа мін аб ба гац ці вы ба ру ў гэ тай 
кра ме быў, вя до ма, све жы, та му ў чар го вы свой пры езд на-
кі ра ва ла ся ме на ві та сю ды. Су стрэў шы здзіў ле ны по зірк пра-
даў шчы цы на ган ку, што вый шла паў зі рац ца на лю дзей, на-
ват кры ху збян тэ жы ла ся — звы чай ная спра ва: па куп нік на-
кі роў ва ец ца ў кра му па пра дук ты, што тут дзіў на га?! І толь кі 
апы нуў шы ся ўнут ры, зра зу ме ла ўсю скла да насць сі ту а цыі і, 
па сут нас ці, рэ аль нае ста но ві шча спа жы вец кай ка а пе ра цыі: 
паў пус тыя па лі цы, на якіх (за мест ра ней шай раз на стай нас ці і 
ба гац ця вы ба ру) не вя лі кі на бор пра дук таў з лі ку тых, што не 
хут ка псу юц ца: му ка, кру пы, цу кар, кан сер вы, пры пра вы... 
сло вам, спіс са цы яль на знач ных та ва раў тут вы трым лі ваў ся. 
Пры га даў шы, што зай шла ж па смя та ну, на кі ра ва ла ся да ад-
па вед най па лі цы, дзе ўба чы ла адзін (!) 400-гра мо вы па кет 
па трэб на га мне ма лоч на га пра дук ту 15-пра цэнт най тлус тас-
ці, які каш та ваў больш за два руб лі. Дзе ля спра вяд лі вас ці 
ад зна чым, што на вы бар бы лі яшчэ адзін ці два плас ты ка выя 
ку бач кі (да сло ва, не над та тан ныя) па трэб на га мне пра дук ту. 
Не па ве рыў шы ва чам, вы ра шы ла спраў дзіць, мо жа, вы твор ца 
з Но вай Зе лан дыі ці яшчэ ад куль?! На жаль, як вы свет лі ла ся, 
пра дук цыя бы ла вы раб ле на ў мяс цо вым аб лас ным цэнт ры. 
Кры ху па абу раў шы ся ў ду шы і сфа та гра фа ваў шы гэ ты цуд, 
так і вый шла без та го, па што прый шла. Да рэ чы, не здзі віў шы 
тым са мым рас слаб ле на-важ ную пра даў шчы цу, якая дзе ля 
па тэн цый на га па куп ні ка па він на бы ла як мі ні мум па кі нуць 
свой га нак...

— Дзе ж та ды куп ля юць пра дук ты мяс цо выя жы ха ры? — за-
да юся пы тан нем.

Ака за ла ся — по бач, у ма лень кай крам цы, што тры мае ней кі 
пры ват нік. На 15 «квад ра тах» тут знай шоў ся ўвесь па трэб ны 
асар ты мент, уклю ча ю чы «ма лоч ку». Ад шу ка ла ся і мая смя-
тан ка 15 %-й тлус тас ці, рас фа са ва ная ў па ке ты па 400 гра маў, 
(праў да, вы твор ца са ста ліч най воб лас ці)... амаль удвая тан-
ней шая, чым у су се дзяў-ка а пе ра та раў — яе пра па на ва лі кры ху 
больш чым за ру бель. Здзіў лен ню не бы ло ме жаў, бо той жа 
са мы пра дукт я куп ляю ў сет ка вай кра ме ў Мін ску пра цэн таў 
на 30 да ра жэй...

«І якая ж вы сно ва?» — спы тае чы тач. Ды ўсё прос та: зразу-
мела, што спа жы вец кая ка а пе ра цыя пе ра жы вае не са мыя леп-
шыя ча сы свай го раз віц ця, але гэ тае ра зу мен не не ідзе ў лад 
з улас най кі шэ няй і са мім са бой у якас ці спа жыў ца, які з двух 
аб са лют на ад ноль ка вых па якас ці пра дук таў вы бі рае тан ней-
шы. І не трэ ба ні я кіх ар гу мен таў аб сва бод ным цэ на ўтва рэн ні і 
не аб ход нас ці ка пей кай пад трым лі ваць га лі ну — па куп нік ідзе 
ту ды, дзе яму вы гад ней. Вось і атрым лі ва ец ца, што га ла суе за 
свой вы бар на га мі...

У якас ці рэ зю мэ да дам, што гэ ты асоб ны так зва ны пры-
ват ны вы па дак мож на су стрэць і ў ін шых мяс ці нах кра і ны. 
Не здар ма на на ра дзе ў Прэ зі дэн та, што прай шла на мі ну лым 
тыд ні, пра гу ча ла га лоў ная дум ка: на спеў час вы зна чац ца, 
чым бу дзе зай мац ца спа жыў ка а пе ра цыя, бо ў лю тым не аб-
ход на бу дзе пры маць ра шэн не, якой ёй быць да лей. Мо жа 
вар та ця пер зай мац ца той дзей нас цю, дзе ля якой га лі на і 
бы ла пер ша па чат ко ва ство ра на? Праў да, трэ ба яшчэ ад-
ка заць на ад но пы тан не, якое агу чыў стар шы ня праў лен ня 
Бел ка ап са ю за Ва ле рый Іва ноў: а хто па е дзе ганд ля ваць у 
ма лень кія вё сач кі? Асаб лі ва ах вот ных ся род пры ват ні каў 
ня ма...

А што да ты чыц ца спра вы се зон ных на рых то вак і да па мо гі 
вяс коў цам па за ку пе ліш каў ура джаю, то тут ка а пе ра та ры на 
доб рым ра хун ку. Пад ра бяз нас ці пад рых та ва лі на шы ўлас ныя 
ка рэс пан дэн ты ў рэ гі ё нах: з іх ма тэ ры я лаў вы да ве да е це ся, ці 
мож на за ра біць з яб лыч на га апа ду, ча му буль ба пе ра ста ла ка-
рыс тац ца по пы там у на рых тоў шчы каў і коль кі тон ка ву ноў (!) 
яны за ку пі лі ў на сель ніц тва? Што ад праў ля юць за мя жу і па-
кі да юць у кра і не? Аб гэ тых і ін шых ці ка вых фак тах чы тай це ў 
на шай сён няш няй тэ ме тыд ня на ста рон ках 13—15.
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