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Ды вер сі фі ка цыя 
як па на цэя

— За вяр ша ец ца гас па дар чы год. 
Як склад ва юц ца яго па пя рэд нія вы-
ні кі, Ста ні слаў Ан то на віч?

— Год вы даў ся скла да ным і для га-
лі ны, і для нас. Па шэ ра гу пры чын. Пра 
не ка то рыя з іх па га во рым тро хі ні жэй. 
А што да па пя рэд ніх вы ні каў, то га лоў-
ны з іх — уда ло ся за ха ваць устой лі вую 
ра бо ту ка лек ты ву. За дзе вяць ме ся цаў, 
пад час рэа лі за цыі пла на ма дэр ні за цыі 
прад пры ем ства на 2012 — 2015 га ды, 
іс тот на зні зі лі за тра ты на вы твор часць, 
эка но мія скла ла 47 міль яр даў руб лёў, у 
тым лі ку па элект ра энер гіі 9 міль яр даў. 
Вель мі кра са моў ныя атрым лі ва юц ца 
ліч бы па вы руч цы і ва ла вой да баў ле-
най вар тас ці. Зра бі лі но выя кро кі па да-
лей шым ука ра нен ні аў та ма ты за ва ных 
сіс тэм кі ра ван ня і пе ра ўзбра ен ні вы-
твор час ці — як на га лаў ным прад пры-
ем стве, так і на фі лі ялах. Толь кі ма дэр-
ні за цыя на шых лі ній раз лі ву (уста ноў ка 
вы со ка эфек тыў ных дэ па ле ты за та раў, 
бра ке раж ных аў та ма таў, но вых эты ке-
ты ро вач ных і ўку по рач ных аў та ма таў, 
а так са ма ўпа коў шчы каў у гоф ра ка ра-
бы і тэр ма ўса дач ную плён ку) да зво лі-
ла іс тот на па вя лі чыць пра дук цый насць 
пра цы, за бяс пе чы ла вы пуск но вых ві-
даў пра дук цыі ў су час ным афарм лен ні 
і вы твор часць пра дук цыі на экс парт. А 
так са ма вы клю чы ла пры мя нен не руч-
ной пра цы, ска ра ці ла час па груз кі і па-
вя лі чы ла эфек тыў насць вы ка ры стан ня 
аў та транс пар ту.

З ме ра пры ем стваў, якія бы лі пра ве-
дзе ны ў струк тур ных пад раз дзя лен нях, 
мож на ўспом ніць бу даў ніц тва і ўвод буй-
ных збож жа су шыль ных комп лек саў на 
Урэ цкім, Бя рэ зін скім і Хо таў скім спірт-
за во дах, уз вя дзен не буль ба схо ві шча на 
15 ты сяч тон у на шым аграр ным фі лі-
яле «Ту ча» і ачы шчаль ных збу да ван няў 
на Сноў скім крух маль ным за вод зе.

Шмат бы ло зроб ле на па за ме не тэх-
на ла гіч на га аб ста ля ван ня і ўдас ка на-
лен ні тэх на ло гій на прад пры ем ствах-фі-
лі ялах. На ад ным толь кі Урэ цкім за вод-
зе бы ла ўка ра нё на энер га эфек тыў ная 
ніз ка тэм пе ра тур ная схе ма раз вар ван-
ня сы ра ві ны, за ме не на аб ста ля ван не 
дрожд жа ва га ад дзя лен ня, уз ве дзе ны 
цэх ара мат ных спір тоў і ўка ра нё на тэх-
на ло гія вы твор час ці збро джа на-спір та-
ва ных со каў.

Вар та ска заць, што на гэ тыя мэ ты ў 
рам ках уся го прад пры ем ства за апош нія 
два га ды (маю на ўва зе 2011 і 2012 гг.) 
мы на кі ра ва лі больш за 240 міль яр даў 
руб лёў. Больш за 64 міль яр ды вы дзе-
ле на на пра гра му гэ та га го да.

Але, ба дай, са мае пры кмет нае, на-
ват яр кае да сяг нен не: змаг лі ад чу валь-
на на рас ціць тэм пы рос ту экс пар ту. І 
за раз, каб вы ка наць улас ную экс парт-
ную пра гра му, прад пры ем ства пра цуе 
ў тры зме ны.

Сён ня ў нас шмат экс парт ных кі рун-
каў, бо з мі ну ла га го да па ча лі ды вер сі-
фі ка цыю сва іх па ста вак. Да 2012 го да 
бы ла двух век тар ная па зі цыя — гэ та 
зна чыць, асноў ныя па стаў кі вя лі ся праз 
наш ганд лё вы дом ТАА «Бел харч прам» 
на Пры бал ты ку — гэ та век тар «Поў-
нач» (59%) і праз экс клю зіў на га дыс-
трыб' ю та ра ТАА «REYPER» у Тур цыю 
— век тар «Поў дзень» (18%). У Тур цыю 
іш ло да ста кан тэй не раў у год.

Але зда ры ла ся так, што ры нак і там 
па чаў у пэў ны мо мант «пра ся даць». Нам 
да па маг ла ме на ві та ды вер сі фі ка цыя. 
Ад кры лі для ся бе Гер ма нію, а праз Гер-
ма нію імк нём ся тра піць на еў ра пей скі 
ры нак. Да баў ля ец ца поль скі ры нак. У Еў-
ро пе мы су пра цоў ні ча ем ад ра зу з тры ма 
экс клю зіў ны мі дыс трыб' ю та ра мі.

Усур' ёз за пра ца ваў ус ход ні век тар 
— дзя ку ю чы цес на му су пра цоў ніц тву 
з кам па ні яй «НЕМИРОФФ Вод ка Рус». 
За раз яна ад кры ла нам маг чы масць 
сур' ёз ных па ста вак ва Укра і ну, у Ка зах-
стан і Ра сію. Пра ект па су пра цоў ніц тве 
з гэ тай кам па ні яй ака заў ся над звы чай 
эфек тыў ным.

Да дат ко ва асвое ны рын кі Ін дыі, Ар-
ген ці ны, Бра зі ліі, Да мі ні кан скай Рэс-
пуб лі кі. За пла на ва ны пі лот ныя ад груз кі 
ў Аб ха зію, Эк ва дор і паў ноч ную Аф-
ры ку.

Так што за раз пра цу ем па 56 экс-
парт ных кант рак тах і па стаў ля ем пра-
дук цыю больш чым у 30 кра ін све ту. 
Тэмп рос ту экс парт ных па ста вак да па-
пя рэд ня га го да скла дае 186 пра цэн таў. 
Экс парт пла ну ем па вя лі чыць у паў та ра 
ра за, як мі ні мум, у па раў на нні з мі ну-
лым го дам. І саль да знеш не эка на міч-
на га ба лан су, у ад роз нен не ад мі ну лых 

З гіс то рыі прад пры ем стваЗ гіс то рыі прад пры ем ства
120 га доў та му два прад пры маль ні кі бра ты Ра каў шчы кі за сна ва лі ў 

Мін ску на Ніж не-Ля хаў скай ву лі цы (за раз Каст рыч ніц кая) дрож джа-
ві на кур ны за вод. Па чы на ла ся гіс то рыя прад пры ем ства з не вя ліч кай 
па ра вой ма шы ны і двац ца ці ра бо чых.

У вы ні ку рэ кан струк цыі 1910 го да бы лі ўста ноў ле ны больш ма гут-
ная па ра вая ма шы на, а так са ма ды на ма-ма шы на, ла ка ма біль і га за ге не-
ра тар. Да 20-год дзя з дня за сна ван ня за вод стаў са мым пе ра да вым па 
тэх ніч най асна шча нас ці прад пры ем ствам Мін ска і буй ней шым у сва ёй 
га лі не ў Бе ла ру сі.

З та го ча су тут ад бы лі ся шмат лі кія рэ фор мы і пе рай ме на ван ні. З 1964 
го да Мін скі дрож джа-він ны кам бі нат стаў га лаў ным прад пры ем ствам 
аб' яд нан ня «Крыш таль», у якое ўва хо дзі лі ча ты ры лі кё ра-га рэ лач ныя 
за во ды, а з 1976 го да на яго ба зе ство ра на аб' яд нан не спір та вой і лі кё-
ра-га рэ лач най пра мыс ло вас ці, ку ды ўлі лі ся яшчэ 9 спірт за во даў.

Ужо ў на шы дні, у 2002 го дзе, Мін скі він на-га рэ лач ны за вод быў 
пе ра ўтво ра ны ў вы твор ча-ганд лё вае рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад-
пры ем ства «Мінск Крыш таль». За раз гэ та буй ней шы ў Бе ла ру сі вы-
твор ца ал ка голь най пра дук цыі. Прад пры ем ства пад трым лі вае мар ку 
лі да ра га лі ны, па спя хо ва су мя шчае пе ра да выя тэх на ло гіі ХХІ ста год дзя 
і вы твор чыя тра ды цыі, за кла дзе ныя яшчэ ў ХІХ ста год дзі. За хоў вае і 
ўдас ка наль вае кла січ ныя рэ цэп ту ры, што ма юць на цы я наль ны ка ла рыт 
і дзя ку ю чы ча му яны не губ ля юць ак ту аль нас ці да на шых дзён.

На прад пры ем стве склаў ся пра ца здоль ны ка лек тыў, які ша нуе зроб ле-
нае ста рэй шы мі па ка лен ня мі і сам мно гае ро біць для да лей ша га раз віц ця 
га лі ны. Па да бра ла ся моц ная, твор чая ка ман да ме не джа раў і тэх но ла гаў. 
У кан цы 2011 го да ка лек тыў уз на ча ліў Ста ні слаў Ан то на віч Іо дзіс.

Ге не раль ны ды рэк тар скон чыў Укра ін скую юры дыч ную ака дэ мію, 
Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ін сты тут кі ру-
ю чых ра бот ні каў Мін ганд лю. Мае ба га ты во пыт па ўпраў лен ні прад пры-
ем ства мі роз най фор мы ўлас нас ці рэ аль на га сек та ра эка но мі кі. Чы та чы 
«Звяз ды» зна ё мі лі ся з яго пра грэ сіў ны мі ме та да мі кі ра ван ня, ка лі Ста ні-
слаў Ан то на віч уз на чаль ваў сет ку рэ ста ра наў хут ка га хар ча ван ня «Лі до», 
по тым буй ней шы ў ста лі цы Ка ма роў скі ры нак, а паз ней — дзяр жаў нае 
ганд лё ва-пра мыс ло вае ўні тар нае прад пры ем ства «Бел ры ба».

ПРАЗ МЕР НАЕ ЎЖЫ ВАН НЕ АЛ КА ГО ЛЮ ШКО ДЗІЦЬ ЗДА РОЎЮ!
Ва дзi цель РУП «Мiнск Крыш таль» Аляк сандр ЗУ ЕЎ СКI 

пра цуе на прад пры ем стве ўжо 22 га ды.
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              па трэб напа трэб на  іх раз ві ваць»Ка рэс пан дэн ты Ка рэс пан дэн ты 

«Звяз ды» гу та раць «Звяз ды» гу та раць 
з ге не раль ным ды рэк та рам з ге не раль ным ды рэк та рам 
РУП «Мінск Крыш таль» РУП «Мінск Крыш таль» 
Ста ні сла вам Ста ні сла вам ІО ДЗІ САМ.ІО ДЗІ САМ.

га доў, бу дзе плю са вое, ста ноў чае, пры-
клад на ў ме жах паў та ра-два міль ё ны 
до ла раў. Для на шай га лі ны па каз чык 
ня дрэн ны. Рост экс пар ту не аб ход ны 
яшчэ і та му, што за куп ля ем част ку сы-
ра ві ны і шмат аб ста ля ван ня, у тым лі ку 
но выя вы со ка пра дук цый ныя лі ніі, і па-
трэб на ва лю та. Раз ліч ва ем, што сам 
экс парт толь кі ал ка голь най пра дук цыі 
вы ве дзем на па каз чык не дзе ў 14 міль-
ё наў до ла раў.

У блі жэй шай перс пек ты ве — у ліс та-
па дзе пла ну ем ад гру зіць на экс парт 117 
фур. А ў снеж ні — больш за 150 фур. 
Гэ та зна чыць, што па ло ву га то вай пра-
дук цыі мы ад пра вім за ме жы кра і ны. А 
ка лі мець на ўва зе, што на ўнут ра ным 
рын ку мае мес ца пе ра вы твор часць і 
на ўсіх род нас ных прад пры ем ствах на-
коп ле ны вя лі кія склад скія за па сы, то 
гэ та — і ме ры па змян шэн ні ас тат каў 

на скла дах, і маг чы масць ста бі лі за ваць 
эка но мі ку. Та му мы ўжо ро бім пры кід ку 
пла наў па экс пар це на пер шы квар тал 
на ступ на га го да.

Па трэб на ска заць і пра ім парт а-
за  мя шчэн не, якое з'яў ля ец ца ад ным 
з пры яры тэт ных на кі рун каў ра бо ты 
прад пры ем ства. З па чат ку го да вы пуск 
пра дук цыі ім парт аза мя шчэн ня склаў 
12,7 міль ё на до ла раў ЗША. Умоў ная 
эка но мія ва лют ных срод каў для кра і ны 
пе ра вы сі ла 7 міль ё наў до ла раў.

Ка лі ўнут ра ны ры нак 
не пры ваб лі вае

— Ды рэк та ры прад пры ем стваў ал-
ка голь най га лі ны сцвяр джа юць, што 
за раз скла ла ся сі ту а цыя, пры якой 
ня вы гад на пра ца ваць на ўнут ра ны 
ры нак. Па тлу мач це, ка лі лас ка.

— За апош нія два га ды ў два з ліш-
нім ра зы па вя лі чы ла ся стаў ка ак цы зу 
і яго ўдзель ная ва га ў ад пуск ной ца не 
скла дае 70 пра цэн таў. З 1 сту дзе ня ў 
Пад атко вы ко дэкс унес лі зме ны, і быў 
уве дзе ны па ра дак апла ты па дат каў з 
мо ман ту ад груз кі пра дук цыі. І атрым лі-
ва ец ца так, што чым больш пра да еш, 

тым боль шыя па да ткі, якія ты па ві нен 
за пла ціць з мо ман ту ад груз кі та ва ру. 
Гэ тых гро шай прад пры ем ства яшчэ не 
атры ма ла, бо ган даль пе ра лі чыць за-
роб ле ныя срод кі праз 40 дзён, але ўсё 
роў на за вод па ві нен за пла ціць ад ра зу. 
І ка лі ў нас па да ткі да хо дзяць да 200 
міль яр даў, то мож на ўя віць, якія крэ ды-
ты да во дзіц ца браць пад 50 пра цэн таў 
і вы шэй. Агуль ная су ма вы пла ча ных 
пра цэн таў па крэ ды тах за 9 ме ся цаў 
роў ная су ме чыс та га пры быт ку прад-
пры ем ства. Ад бы ва ец ца вы мы ван не 
срод каў. Вось і атрым лі ва ец ца: лепш 
пра даць на знеш ні ры нак, і эка но мі ка 
бу дзе ста біль най.

Пы тан не гэ тае тры ма ем на кант ро лі. 
Звяр та ем ся з пра па но ва мі ў ад па вед-
ныя ін стан цыі.

На гэ тым фо не, пры агуль ным па-
дзен ні на рын ку ал ка голь най пра дук-

цыі, мы ся род асноў ных за во даў, якія 
ўва хо дзяць у кан цэрн, змаг лі па вя лі-
чыць до лю сва ёй пра дук цыі на ўнут ра-
ным рын ку з 30 да 36 пра цэн таў. Гэ та 
бы ло да сяг ну та зла джа най ра бо тай 
ка лек ты ву.

— По пыт на ва шу пра дук цыю — ве-
лі чы ня па ста ян ная ці пе ра мен ная?

— По пыт на лю бую пра дук цыю рэ-
гу люе ры нак. За раз ры нак ал ка голь-
най пра дук цыі да во лі моц на «пра сеў». 
Ра ней, у 2011 і 2012 га дах, на зі ра ла ся 
тэн дэн цыя да рос ту спа жы ван ня та кой 
пра дук цыі на рын ках, што мож на рас-
тлу ма чыць дэ валь ва цы яй бе ла рус ка га 
руб ля і за куп кай на сель ніц твам і ганд-
лем ал ка го лю «ў за пас». Раз мо ва, у 
прыватнасці, ідзе пра 2011-ы год. У на-
ступ ным бы ло што квар таль нае па ве лі-
чэн не ста вак ак цы заў, ган даль зноў жа 
фар мі ра ваў за па сы тан най пра дук цыі 
для атры ман ня звыш пры быт каў, і па-
каз чык імк нуў ся ўверх.

Рост цэн на моц ныя ал ка голь ныя 
на поі ў да лей шым, ка лі па ча ла ся ўні-
фі ка цыя з Ра сі яй ста вак ак цы заў, пры-
вёў да па дзен ня по пы ту на га рэл ку і 
лі кё ра-га рэ лач ныя вы ра бы ў 2013 го дзе 
— на 5—10 пра цэн таў да ся рэд не га да-

вой ёміс тас ці і аж на 25 пра цэн таў да 
ўзроў ню 2012 го да. Да хо ды на сель ніц-
тва за раз не да зва ля юць спа жы ваць 
гэ тую пра дук цыю, і зноў ма ем тэн дэн-
цыю рос ту вы твор час ці не ле галь на га 
ал ка го лю, што па цвяр джае мі лі цэй ская 
і ме ды цын ская ста тыс ты ка.

Ка лі вес ці га вор ку пра «Крыш таль», 
то тым не менш, на зі ра ец ца рост по пы-
ту на пра дук цыю на ша га прад пры ем-
ства. Гэ та, ві даць, мож на рас тлу ма чыць 
зроб ле ны мі кро ка мі па ўдас ка на лен ні 
вы твор час ці, да лей шай ма дэр ні за цыі 
аб ста ля ван ня, што па са дзей ні ча ла па-
вы шэн ню якас ці пра дук цыі, а так са ма 
но вай мар ке тын га вай і цэ на вай па лі-
ты кай. Ін шай ста ла на ша так ты ка па-
во дзін на рын ках. Ра ней про да жы бы лі 
па сіў ныя, ча ка лі зван ка. За раз цал кам 
зме не ны штат ны рас клад, ство ра на аб-
са лют на но вае па сва іх па ды хо дах да 
прын цы паў рэа лі за цыі пад раз дзя лен не 
ад дзе ла про да жу. Ства ры лі ін сты тут 
рэ гі я наль ных ме не джа раў, ад кры лі 
рэ гі я наль ныя ап то выя скла ды і но выя 
фір мен ныя ма га зі ны. Усё гэ та, я ўпэў-
не ны, пры вя дзе да да лей ша га рос ту 
про да жаў, бо да гэ туль пра дук цыя за-
во да «Мінск Крыш таль» бы ла сла ба 
прад стаў ле на ў рэ гі ё нах Бе ла ру сі. У 
аб лас цях пра да ва лі ад 2—5% ад усёй 
на шай рэа лі за цыі, што нель га на зваць 
эфек тыў най ра бо тай.

У вы твор цы па він ны 
быць перс пек ты вы

— Ва шы спе цы я ліс ты па зна ё мі лі 
нас з раз лі ка мі, з якіх вы ні кае, што 
пры рос це цэн на ал ка голь (ле тась 
ца на бу тыл кі бы ла 25 ты сяч, за раз 
52) до ля да ход нас ці прад пры ем ства 
за ста ла ся тая ж. Вы твор ца ні чо га не 
за раб ляе?

— Гэ та са праўд ная праб ле ма. Ад-
лі чэн ні з вы руч кі ў нас да хо дзяць да 
98 пра цэн таў. Што аб са лют на не нар-
маль на. Прад пры ем ства па він на жыць 
і раз ві вац ца, а мы ад чу ва ем не да хоп 
срод каў. Па вы ні ках ра бо ты за 9 ме ся-
цаў не да хоп улас ных аба рот ных срод-
каў скла дае 145 млрд руб лёў. Пры тым, 
што мы з'яў ля ем ся ад ным з асноў ных 
па дат ка пла цель шчы каў і за гэ ты час 
за пла ці лі 1 трыль ён 600 міль яр даў руб-
лёў па дат каў.

— З чым вы звяз ва е це перс пек-
ты вы раз віц ця?

— Перш за ўсё з уста ра нен нем уся-
го та го, што пе ра шка джае пра ца ваць. І 
з да лей шы мі кро ка мі па ўдас ка на лен ні 
ра бо ты га лі ны. Скла да на га ва рыць на 
гэ тую тэ му за раз, каб не бег чы «на-

пе ра дзе па ра во за». Прад пры ем ства 
вый шла з пра па но вай у кан цэрн, за-
ру чы ла ся там пад трым кай, і мы ра зам 
ўнес лі пра па но вы па ме рах ста бі лі за цыі 
рын ку на сваю пра дук цыю. Зы хо дзім 
з та го, што ўма ца ван не на шай га лі ны 
важ на за бяс пе чыць да 2015 го да, бо 
по тым ужо не бу дзе вы ключ на га пра ва 
дзяр жа вы, не бу дзе на ват ква та ван ня. 
У пра па но ве рэч ідзе аб аб' яд нан ні за-
во даў ал ка голь най га лі ны ў хол дынг. 
Што вы клю чы ла б кан ку рэн цыю па між 
ай чын ны мі вы твор ца мі, аб' яд на ла ўсю 
ла гіс ты ку і да па маг ло ўпа рад ка ваць 
вы пуск пра дук цыі.

— Ці мож на па пра сіць вас пры вес-
ці больш раз гор ну тыя ар гу мен ты на 
ка рысць та ко га аб' яд нан ня?

— Мы пад лі чы лі: эка но мія толь кі на 
кам плек та цыі скла дзе да 27 міль яр даў 
руб лёў у год — за кошт «маш та бу» за-
ку пак. А эка но мія ад фар мі ра ван ня адзі-
най сет кі ап то вых скла доў і транс парт-
най ла гіс ты кі пе ра вы сіць 12 міль яр даў 
руб лёў. Мож на бу дзе за няц ца фар мі-
ра ван нем адзі най кар па ра тыў най сет-
кі дыс трыб' ю цыі на знеш ніх рын ках. А 
так са ма кан са лі да ваць пры быт кі і на кі-
ра ваць іх на ма дэр ні за цыю вы твор час ці 
і да лей шае па вы шэн не якас ці вы пус ка-
е май пра дук цыі.

Пра маг чы масць спы нен ня ні ко му не 
па трэб най унут ра най кан ку рэн цыі, якая 
сён ня вель мі сур' ёз ная, я ўжо ска заў.

Плю соў, якія ві да воч ныя на ват для 
«не ўзбро е на га» во ка, шмат. У тым лі ку 
аб' яд нан не вы клю чы ла б і шан таж з бо-
ку ганд лю ю чых ар га ні за цый, ка лі яны 
не аб грун та ва на па тра бу юць ад прад-
пры ем стваў-вы твор цаў не ма ты ва ва ных 
зні жак і ней кіх ін шых «прэ фе рэн цый». 
З май го пунк ту гле джан ня, хол дынг — 
гэ та вы хад са ста но ві шча. Бо ка лі ў 
2015 го дзе ад кры юц ца мыт ныя ме жы і 
да нас прый дуць да стат ко ва сур' ёз ныя 
парт нё ры, то аль тэр на ты ву пра дук цыі 
на шых дзяр жаў ных прад пры ем стваў 
скла дзе іх раз рэ кла ма ва ная ў срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі і больш тан ная 
пра дук цыя. А яшчэ — кант ра факт ны 
ал ка голь з Ра сіі, вось што страш на. Ён 
за поў ніць бе ла рус кую ні шу вель мі хут-
ка. На ват за раз у Мін ску пра да ец ца 
кант ра факт ная ра сій ская га рэл ка. І мы 
ад ра зу за ста нем ся без сва ёй улас най 
ад па вед най га лі ны. Гэ та бу дзе сі ту а-
цыя, ана ла гіч ная той, якая наглядалася 
ў 1990-х га дах у су се дзяў, ка лі Ра сія не 
ўтры ма ла, не аба ра ні ла ўлас ны ры нак. І 
што атры ма ла ся ў вы ні ку? За раз на ват 
прэ зі дэнт Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч Пу цін 
пры знае, што ў Ра сіі 50 пра цэн таў кант-
ра факт на га ал ка го лю.

«Мы не ста ры,  
а ста лы за вод»

— Усім дзяр жаў ным прад пры ем-
ствам да вод зяц ца аб' ём ныя па каз-
чы кі. Вам так са ма?

— Аб' ём ныя па каз чы кі ў ал ка голь най 
га лі не, якія па-ра ней ша му да вод зяц ца, 
хут чэй, пе ра шка джа юць, чым да па ма га-
юць. Ска жам, нам на гэ ты год да вя лі па-
каз чык рос ту аб' ёмаў вы твор час ці на109 
пра цэн таў. Ка лі вы кон ваць гэ ты па каз-
чык, то пе ра вы твор часць пры вя дзе да 
та го, што мы бу дзем вы му ша ны спы ніць 
за вод з-за цал кам за бі тых пра дук цы-
яй скла доў. Ка лі ры нак «пра сеў» на 25 
пра цэн таў, то мне прос та не ла гіч на вы-
пус каць пра дук цыю з пе ра вы шэн нем на 
10 пра цэн таў ад мі ну ла га го да — гэ ты 
та вар не маг чы ма бу дзе рэа лі за ваць. Мы 
па він ны рэ аль на ўсё пра ліч ваць, інакш 
што гэ та за эка но мі ка?

У нас і так на ду шу на сель ніц тва вы-
пуск ал ка голь най пра дук цыі пе ра вы сіў 
усе да пус ці мыя ме жы. Тут па трэб на 
пры мя няць прак ты ку та го ж ква та ван-
ня, па куль гэ та маг чы ма, бо ўнут ра ны 
ры нак мае пэў ную ёміс тасць і пе ра вы-
твор часць да пус каць нель га. (Да рэ чы, у 
кра і не ма гут нас ці па вы твор час ці га рэл-
кі ў два ра зы пе ра вы ша юць ёміс тасць 
унут ра на га рын ку). Пе ра вы твор часць 
ад ра зу па цяг не за са бой праб ле мы як 
для вы твор цаў, так і для ганд лю, а ў 
вы ні ку — для на сель ніц тва. Жыц цё вая 
ло гі ка прос тая: ка лі вы твор цы вы пус ці-
лі ліш нюю пра дук цыю і яна тра пі ла на 
ўнут ра ны ры нак, то ган даль усё роў на 
па ві нен яе пра да ваць, на ват з пры мя-
нен нем зні жак. Лі чыц ца, што ка лі пляш-
ка га рэл кі па сту пі ла ў ма га зін, то яна 
па він на быць не кім куп ле на і вы пі та. 
Але ж і без та го сі ту а цыя з ал ка га лі-
за цы яй на сель ніц тва да стат ко ва тры-
вож ная, і іс нуе на ват цэ лая пра гра ма 
ўра да па дэ ал ка га лі за цыі кра і ны. Яна 
ўклю чае ў ся бе і та кія не па пу ляр ныя 
ме ры, як павы шэн не ца ны. Гэ та адзін 
з ме та даў утры маць сі ту а цыю. Ва ўсіх 

кра і нах Еў ро пы га рэл ка — да стат ко ва 
да ра гі пра дукт.

Так што не вар та ста віць прад пры-
ем ствы га лі ны (мы га во рым перш за 
ўсё пра іх) у скла да ную сі ту а цыю. І без 
та го на скла дах зна хо дзіц ца як мі ні мум 
ча ты рох ме сяч ны за пас ал ка голь най 
пра дук цыі, кра і на за бяс пе ча на ёю да 
Но ва га го да. За во ды на рошч ва юць вы-
пуск пра дук цыі. У вы ні ку мае мес ца дэм-
пін га ван не з бо ку пэў ных вы твор цаў.

Да вай це пры зна ем, што ў ал ка голь-
най га лі ны ёсць сур' ёз ныя праб ле мы, і 
пач нем іх на рэш це вы ра шаць. Да 2015 
го да за ста ло ся зу сім ма ла ча су. Ка лі 
ад кры юц ца гра ні цы, а бе ла рус кія прад-
пры ем ствы не бу дуць устой лі ва тры-
мац ца на на гах, нас прос та вы ку пяць, 
і толь кі. І дзяр жа ва стра ціць кант роль 
над га лі ной, пра дук цыя якой мае ве лі-
зар ны да ба вач ны кошт, а са ма га лі на 
ад но сіц ца да лі ку ас но ва твор ных, на ват 
стра тэ гіч ных.

У за клю чэн не Ста ні слаў Ан то на віч 
за зна чыў:

— Ні хто не мо жа ска заць, ма ю чы 
на ўва зе наш уз рост, што мы — ста-
рое прад пры ем ства. Так, мы прад пры-
ем ства ста лае, з ба га тай бія гра фі яй і 
ба га ты мі тра ды цы я мі, Мы іх раз ві ва ем, 
ад наў ля ем, за клад ва ем но выя тра ды-
цыі, па-но ва му вы бу доў ва ем сваю ра-
бо ту. Аба пі ра ем ся на ра зу мен не з бо ку 
кан цэр на і ста вім пе рад са бой скла да-
ныя вы твор чыя за да чы, каб ад па вя даць 
па тра ба ван ням но ва га ве ку.

На блі жа ец ца пра фе сій нае свя та. За-
раз не вель мі прос тая сі ту а цыя ў га лі не. І 
я ха цеў бы ра зам з сар дэч ны мі він ша ван-
ня мі шчы ра па жа даць ка лек ты вам род-
нас ных прад пры ем стваў, на шым парт-
нё рам, іх кі раў ні кам стрэ саў стой лі вас ці, 
цвя ро за га ро зу му (аца ні це гэ тае па жа-
дан не з вус наў ды рэк та ра ал ка голь на га 
за во да), моц на сці ду ху і зда роўя, эфек-
тыў най ка лек тыў най ра бо ты — гэ та ка лі 
ў ад ной «за прэж цы», воб раз на ка жу чы, 
пра цоў ны ка лек тыў ра зам з кі раў ні ком. 
І ка лі яны ідуць да агуль най мэ ты ра зам. 
Та ды ў нас усё атры ма ец ца.

Спе цы я лiст па знеш не эка на мiч най дзей нас цi Ка ця ры на ЖА ЛАБ КО ВIЧ i на чаль нiк 
ад дзе ла ЗЭД Алег ПРО ХА РАЎ аб мяр коў ва юць гра фiк экс парт ных ад гру зак.

Вы со кая якасць пра дук таў ад па вя дае як на цы я наль ным, так i мiж на род ным 
стан дар там, сцвярджае на чаль нiк ла ба ра то рыi па кант ро лi вы твор час цi РУП «Мiнск 
Крыш таль» Свят ла на АСТА ПЕН КА. Лi лiя ПА НЕ ЎСКАЯ, на мес нiк на чаль нi ка цэ ха, пра водзіць кант роль якас цi ва ды.


