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Вы твор часць цук ру за пер шае паў-
год дзе 2014 го да ў ад но сі нах да ана-
ла гіч на га пе ры я ду 2013-га ска ра ці ла-
ся ў 1,4 ра за, што скла дае 73,6%.
Да рэ чы, пра мыс ло вым се ян нем бу-
ра коў зай ма юц ца 450 сель ска гас па-
дар чых прад пры ем стваў у 49 ра ё нах 
Брэсц кай, Гро дзен скай і Мін скай 
аб лас цей. Пе ра пра цоў кай — 4 цук ро-
выя кам бі на ты: Га ра дзей скі, Жа бін-
каў скі, Скі дзель скі і Слуц кі. Су мар-
ная га да вая ма гут насць пе ра пра цоў кі 
ка ра няп ло даў усі мі за во да мі — ка ля 
2,8 млн тон. Сё ле та пад цук ро выя 
бу ра кі была адведзена плошча 
98,4 тыс. га.

ЭКС ПАРТ ЦУК РУ СКА РА ЧА ЕЦ ЦА 
БОЛЬШ ЗНАЧ НА, ЧЫМ ІМ ПАРТ

Па вод ле звес так Бел ста та, знеш не ганд лё-
выя апе ра цыі з цук рам за пе ры яд са сту дзе ня 
па май у 2013 і ў 2014 га дах ха рак та ры зу юц ца 
знач ным змян шэн нем экс парт ных па ста вак на 
фо не не вя лі ка га ска ра чэн ня ім пар ту. У па раў на н-
ні са сту дзе нем—ма ем 2013 го да экс парт цук ру 
ў ана ла гіч ным пе ры я дзе 2014-га па мен шыў ся на 
30,5 млн да 125,5 млн у вар тас ным вы ра жэн ні і 
на 50 тыс. тон да 198 тыс. тон — у на ту раль ным. 
Ім парт цук ру ў па раў на нні з па пя рэд нім го дам 
па мен шыў ся ў вар тас ным вы ра жэн ні на 6,2 млн 
до ла раў і склаў 88,7 млн, у на ту раль ным вы ра-
жэн ні — на 6 тыс. тон да 200 тыс. тон.

У асноў ным ім парт уюць з Бра зі ліі, Ку бы і Мек-
сі кі. Асноў ны экс парт пры па дае на Ра сію, Ка зах-
стан і Кыр гыз стан. За сту дзень—май 2014 го да ў 
на ту раль ным вы ра жэн ні ім парт цук ру пе ра вы шае 
экс парт на 2 ты ся чы тон, але ў гра шо вым — экс-
парт цук ру боль шы за ім парт на 36,8 млн до ла раў. 
У ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га го да экс парт ва ўсіх 
вы ра жэн нях быў вы шэй шы за ім парт.

ЦУК РО ВЫЯ КАМ БІ НА ТЫ: 
СТРАТ НАСЦЬ ТРЫ ДА АД НА ГО

Тым ча сам дзяр жа ва сты му люе цук ро выя за-
во ды да бяс страт нас ці. Урад Бе ла ру сі пры няў 
па ста но ву ад 14 лі пе ня 2014 го да № 678, згод на 
з якой за во дам пла ну ец ца па крыць част ку пра-
цэн таў за ка ры стан не крэ ды та мі, вы да дзе ны мі 
на рэа лі за цыю ін вест пра ек таў, у раз лі ку на па вы-

шэн не прад пры ем ства мі пра дук цый нас ці пра цы і 
рэн та бель нас ці про да жу. У гэ ты спіс увай шлі тры 
з ча ты рох цук ро вых прад пры ем стваў Бе ла ру-
сі — як раз тыя, якія па вы ні ках пер ша га квар та ла 
ста лі страт ны мі аль бо зні зі лі рост. Так, Га ра дзей-
ска му цук ро ва му кам бі на ту част ку пра цэн таў па 
крэ ды тах, вы да дзе ных у на цы я наль най і за меж-
най ва лю це, кам пен су юць пры ўмо ве да сяг нен ня 
пра дук цый нас ці пра цы 110,7%, рэн та бель нас ці 
про да жаў — 5,9%; Жа бін каў ска му цук ро ва му за-
во ду — 87,7% і 1,8% ад па вед на; Скі дзель ска му 
цук ро ва му кам бі на ту — 104,2% і 1,3%.

Для кож на га з прад пры ем стваў, у ад па вед-
нас ці з за клю ча ны мі імі крэ дыт ны мі да га во ра мі, 
уста ля ва на гра ніч ная су ма кам пен са цыі част кі 
пра цэн таў у 2014 го дзе.

Па вы ні ках пер ша га квар та ла бя гу ча га го да, 
па вод ле спра ва зда чы Мін фі на, ААТ «Слуц кі цук-
ро ва ра фі над ны кам бі нат» па вя лі чы ла па каз чык 
чыс та га пры быт ку ў па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам 2013 го да. Га ра дзей скі цук ро вы кам-
бі нат зні зіў па каз чык чыс та га пры быт ку, та ды як 
Жа бін каў скі і Скі дзель скі цук ро выя кам бі на ты 
спра ца ва лі ў стра ту.

КОШТ
Па вод ле звес так Бел ста та, ся рэд няя ца на на 

цу кар, які рэа лі зу ец ца ў роз ніч най сет цы Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь з па чат ку 2014-га, вы рас ла на 
658 бел руб за кг і ў чэр ве ні скла ла 8962 бел руб. 
З чэр ве ня 2013 г. па чэр вень 2014-га ца на на цу-
кар вы рас ла на 1028 бел руб за кг. Са мы да ра гі 
цу кар па-ра ней ша му ў Мін ску, ца на на яго тут 
скла ла 9171 бел. руб. за кг. Са мы тан ны цу кар 
у Брэсц кай воб лас ці — 8689 бел. руб.

Ця пе раш ні трэнд рос ту ца ны на цу кар на бе-
ла рус кім рын ку свед чыць аб яшчэ боль шым яго 
ве ра год ным па да ра жэн ні да кан ца го да.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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Час цей за ўсё ва ўла даль ні ка 
аль бо кі раў ні ка біз не су ра зу-
мен не су вя зі па між тым, што 
ён ро біць, і тым, што пры но-
сіць пры бы так, ёсць толь кі 
на пад свя до мым уз роў ні. А 
бы вае, што ня ма і гэ та га.

НЕ ВАР ТА  
«ЧАП ЛЯЦ ЦА» 
ЗА ЛЮ ДЗЕЙ?

З ад на го бо ку, зра зу ме ла, што 
ка лі пра вес ці ве лі зар ную коль касць 
кам па ній па рэ кла ме ў СМІ, на ву чыць 
пра даў цоў пра ца ваць з клі ен та мі, 
якас на аб слу гоў ваць па куп ні коў і гэ-
так да лей, то про да жы, хут чэй за ўсё, 
вы рас туць. З дру го га бо ку, не вя до ма, 
да яко га ме на ві та фі нан са ва га вы ні ку 
ўсё пры вя дзе.

Да вай це тро хі раз бя ром ся з гэ тым, 
вы ка рыс тоў ва ю чы зу сім ін шы па ды-
ход. Ар га ні зуй це ў сва ім біз не се на-
ступ ную сіс тэ му про да жаў: кант ра ля-
ва ныя — для та го, каб вы ўяў ля лі, які 
вы нік дае кож ны крок; праз рыс тыя — 
усе склад ні кі па він ны быць пра пі са-
ныя і ўсім зра зу ме лыя; ад ла джа ныя — 
кож ны кам па нент сіс тэ мы не аб ход на 
на ла дзіць, хут чэй за ўсё, не ад ной чы, 
але так, каб ён функ цы я на ваў на  «аў-
та пі ло це» — з мі ні маль ным удзе лам 

ды рэк та ра; уза е ма за мен ныя — ка лі 
вы ўскла да е це над зею на лю дзей, у 
вас бу дуць вя лі кія не пры ем нас ці. Вя-
до ма, вар та браць на пра цу клас ных 
спе цы я ліс таў. Але біз нес усё роў на 
па ві нен быць за сна ва ны на стра тэ гіі, 
а не на аса біс тых якас цях су пра цоў ні-
каў. Ка лі вы па збаў ля е це ся ка гось ці, 
то ў ім гнен не зна хо дзі це но ва га ча ла-
ве ка і за мя ня е це ім та го, хто сы шоў, 
без іс тот ных страт для бя гу ча га пра-
цэ су пра цы.

НЯ МА ІДЭА ЛЬНАЙ 
СТРА ТЭ ГІІ

Для та го, каб ажыц ця віць стра-
тэ гію про да жаў у сва ім біз не се, вам 
трэ ба вы раз на ўя віць не каль кі га лоў-
ных склад ні каў, кож ны з якіх па ві нен 
быць вель мі вы со кай якас ці:

• Ува ход ная плынь — маг чы мыя 
клі ен ты, якія да ве да юц ца пра вас з 
якіх-не будзь кры ніц;

• Пер шая куп ля — як вы пе ра тва-
ра е це па тэн цый на га клі ен та ў рэ аль-
на га;

• Ся рэд ні чэк — на якую су му куп-
ляе ў вас ся рэд ні клі ент (або су ма 
ся рэд няй здзел кі);

• Пры бы так — які пры бы так пры-
но сіць вам про даж.

А ця пер не вя лі кая пе ра сця ро га, 
якой мне прый дзец ца вас злёг ку 
за сму ціць: не іс нуе стра тэ гіі, ука ра-
нен не якой пры вя ло б ад ра зу да па-
ве лі чэн ня пры быт ку і про да жаў на 
100%, але іс нуе не каль кі сот няў ме-
то дык, вы ка ры стан не якіх па вя лі чыць 
пры бы так і про даж на не каль кі пра-
цэн таў. Вы ка рыс таў шы іх усе аль бо 
не ка то рую част ку, вы да мо жа це ся 
жа да ных вы ні каў.

ПРА ДА ВАЦЬ 
БО ЛЕЙ — ЛЁГ КА

Пер шы, са мы прос ты і тан ны спо-
саб па вя лі чыць про да жы — гэ та пра-
ца з ся рэд нім чэ кам. Яго мож на па вя-
лі чыць не каль кі мі спо са ба мі, да стат-
ко ва хут кі мі. Пач ні це пра па ноў ваць 
ва шым па куп ні кам, якія ўжо неш та 
ў вас ку пі лі, узяць яшчэ што-не будзь  
«у да да так». Да во лі час та клі ен ты 
зга джа юц ца на та кую куп лю.

Дру гім, больш скла да ным ме та-
дам з'яў ля ец ца пра ца па па ве лі чэн ні 
ка э фі цы ен та кан вер сіі. Адзін са знач-

ных ас пек таў — лю дзі, 
якія «за кры ва юць» 
про даж. Звы чай на на 
зван кі клі ен таў ад каз вае  
«бес тал ко вая сак ра тар ка», 
якая ад бі вае ўся ля кую ах во ту ў клі-
ен таў што-не будзь ку піць. Лік ві да цы-
яй гэ та га  «не па ра зу мен ня» мож на ў 
знач най сту пе ні пад няць про да жы.

Трэ ці ка э фі цы ен т, над якім мож-
на па пра ца ваць, — коль касць тран-
зак цый. Пра ду май це, якім чы нам вы 
змо жа це пры му сіць лю дзей звяр нуц-
ца аль бо зай сці да вас і вы клі каць у 
іх жа дан не ра біць па ста ян ныя па-
куп кі.

Апош нім ідзе па ве лі чэн не коль-
кас ці па тэн цый ных клі ен таў. У боль-
шас ці вы пад каў асноў ным срод кам 
вы сту па юць роз ныя рэ клам ныя ха-
ды, якія да во лі час та па тра бу юць 
аст ра на міч ных укла дан няў. 

Пе рад тым, як вы дат ка ваць 
плой му гро шай у су мніў ную рэ кла-
му, па ду май це: маг чы ма, най больш 
вы гад на бу дзе пра пра ца ваць ін шыя 
ка э фі цы ен ты? Ка лі ваш біз нес зна-
хо дзіц ца на ста дыі за ра джэн ня і з 
фі нан са мі праб ле мы, то пач ні це пра-
цу з пер шы мі ка э фі цы ен та мі. Вы ка-
рыс тоў вай це спо са бы аб са лют на 
бяс плат на га пры цяг нен ня клі ен таў. 
Вы здзі ві це ся, але іх як мі ні мум 20 
для лю бо га біз не су. І толь кі по тым, 

ка лі за ро бі це на гэ тым да дат ко выя 
срод кі, мо жа це вы ка рыс таць да ра гія 
спо са бы. Ка лі ваш біз нес на па чат-
ко вым эта пе па тра буе вя лі кіх укла-
дан няў, то з ім неш та не так. Бо па-
чат ко выя ўкла дан ні па трэб ны толь кі 
для маш та ба ван ня біз не су, гэ та зна-
чыць, ка лі ў вас ужо ёсць про да жы. 
А для пры цяг нен ня па то ку клі ен таў 
на па чат ко вым эта пе, для па бу до вы 
сіс тэ мы про да жу хо піць бяс плат ных 
ка на лаў рэ кла мы.

Вось ка лі клі ен таў на огул ня ма, 
то, вя до ма, вар та па чы наць з по шу ку 
па тэн цый ных клі ен таў. У ад ва рот ным 
вы пад ку ў вас не бу дзе іх на огул і 
пра да ваць не бу дзе ка му.

Анд рэй МЯС НІ КОЎ, 
біз нес-кан суль тант, 

біз нес-трэ нер.
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Ка лі ў вас ёсць ней кія кан крэт ныя 

пы тан ні, звя за ныя са сва ёй спра вай, 
да сы лай це іх, ка лі лас ка, на элект-
рон ны ад рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.
mіnsk.bу з па зна кай  «для ад дзе ла 
эка но мі кі», ці за да вай це па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

У мно гіх, ві даць, яшчэ 
ёсць стэ рэа тып, што стра-
ху юць толь кі вель мі да ра гія 
рэ чы, якія час та по тым са мі 
ў ся бе кра дуць і атрым лі ва-
юць ве лі зар ную гра шо вую 
кам пен са цыю. У леп шым 
вы пад ку, нех та яшчэ ве дае 
пра аба вяз ко вае стра ха ван-
не транс парт ных срод каў і 
ме ды цын скае стра ха ван не 
пры па езд ках за мя жу (і тое 
толь кі та му, што без стра-
хоў кі мо гуць не вы пус ціць 
за мя жу, не даць ві зу). Ад-
нак стра ха ван не, асаб лі ва 
ме ды цын скае, — гэ та з'я ва, 
якая па він на быць бліз кай 
для ўсіх.

Уво гу ле, эка на міч ная сут-
насць стра ха ван ня за клю ча-
ец ца ў ства рэн ні ад па вед ных 
фон даў за кошт унёс каў 
за ці каў ле ных у стра ха ван-
ні ба коў і пры зна ча ных для 
па крыц ця шко ды (час цей за 
ўсё — у асоб, якія ўдзель ні-
ча юць у фар мі ра ван ні гэ тых 
фон даў). Па коль кі ве ра год-
ная шко да но сіць не прад ка-
заль ны ха рак тар (гэ та на зы-
ва ец ца стра ха вой ры зы кай), 
то ад бы ва ец ца пе ра раз мер-
ка ван не стра ха во га фон ду 
як у пра сто ры, так і ў ча се. 
Мож на ска заць, што па крыц-
цё шко ды ў па цяр пе лых асоб 
ад бы ва ец ца за кошт уз но саў 
ўсіх, хто ўдзель ні чаў у фар-
мі ра ван ні гэ тых стра ха вых 
фон даў.

Ад ным сло вам, прын цып 
дзе ян ня вель мі прос ты. Ад-
нак толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі на ла джа на ўся за ка на-
даў чая ба за пад гэ тыя дзе-
ян ні і на за па ша на вя лі кая 

прак ты ка. Асаб лі ва з апош-
нім у на шай кра і не па куль 
ёсць праб ле мы. У той жа 
час по пыт на доб ра ах вот-
нае ме ды цын скае стра ха-
ван не ў Бе ла ру сі рас це хут-
кі мі тэм па мі. Ня даў на пра 
гэ та па ве да мі ла ге не раль ны 
ды рэк тар Бе ла рус кай аса-
цы я цыі стра хаў шчы коў 
Іры на МЕРЗЛЯКОВА. Яна 
ад зна чы ла, што сфе ра доб-
ра ах вот на га ме ды цын ска га 
стра ха ван ня мае доб рую ды-
на мі ку. Ле тась, на прык лад, 
бы ло па ве лі чэн не амаль у 
два ра зы, як па уз но сах, так і 
па да га во рах.  «Доб рыя перс-
пек ты вы ў гэ та га ві ду стра-
ха ван ня. Пад клю ча ец ца ўсё 
больш прад пры ем стваў», — 
ад зна чы ла спе цы я ліст.

Між ін шым, прад стаў ні-
кі Бе ла рус кай аса цы я цыі 
стра хаў шчы коў за дзей ні ча-
ны ў пра цоў най гру пе пры 
Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя, 
якая аку му люе пра па но вы 
па раз віц ці доб ра ах вот на га 
ме ды цын ска га стра ха ван ня 
ў Бе ла ру сі. Па сло вах Іры ны 
Мерз ля ко вай, яны ты чац ца ў 
тым лі ку вы да чы баль ніч ных 
пры ват ны мі ме ду ста но ва мі. 
Больш пад ра бяз на пра маг-
чы мыя зме ны экс перт ка заць 
не ста ла:  «Па куль яшчэ ўсё 
ў ста дыі аб мер ка ван ня пра-
па ноў, як па леп шыць гэ тыя 
пы тан ні».

Ка лі па гля дзець на спра ву 
гла баль на, то не жа дан не бе-
ла ру саў ак тыў на ка рыс тац ца 
стра ха вы мі па слу га мі вы ні-
кае з усё той жа фі нан са вай 
не аду ка ва нас ці.  «Ня ве дан не 
эле мен тар ных рэ чаў, ад сут-

насць на вы каў аб мя жоў вае 
ча ла ве ка ў пры няц ці пра-
віль ных ра шэн няў. У вы ні ку 
атрым лі ва ец ца, што гра ма-
дзя не не эфек тыў на вы ка-
рыс тоў ва юць збе ра жэн ні. А 
по тым гэ та ўсё стрым лі вае 
раз віц цё фі нан са вай сіс тэ-
мы, на ра джае не да вер да 
фі нан са вых ін сты ту таў, — 
лі чыць Іры на Мерз ля ко-
ва. — Вель мі хо чац ца, каб 
лю дзі ўме лі пла на ваць свае 
збе ра жэн ні, свой даб ра быт. 
Праб ле ма ў тым, што сён ня 
ў на ша га на сель ніц тва ёсць 
не аб грун та ва на за вы ша нае 
ча кан не ад нос на дзяр жаў-
най фі нан са вай пад трым кі. 
Лю дзі больш спа дзя юц ца на 
дзяр жа ву, чым на ся бе. А гэ-
та ня пра віль на. Мы са мі па-
він ны ду маць пра ся бе».

Не ўсе яшчэ на гэ тае га-
то вы. Ад нак для мно гіх стра-
ха ван не па чы нае ўва хо дзіць 
у звыч ку. Сён ня вель мі час-
та прад пры ем ствы ідуць на 
доб ра ах вот нае ме ды цын-
скае стра ха ван не, вы ка рыс-
тоў ва ю чы яго як да да так 
да сац па ке та. Бу дзем спа-
дзя вац ца, што та кім чы нам 
лю дзі ўба чаць усе пе ра ва гі 
стра ха ван ня.

� � �
Ча ка ем ва шых пы тан няў 

пра ка ры стан не гра шы ма і 
ўсё, што з гэ тым звя за на. 
Вы мо жа це звяр тац ца на 
элект рон ны ад рас га зе-
ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу 
з па зна кай  «для ад дзе ла 
эка но мі кі», ці па тэ ле фо не 
8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Пра мыс ло васцьПра мыс ло васць  ��

СА ЛОД КАЕ ЖЫЦ ЦЁ — 
З БЕ ЛА РУС КІМ СМА КАМ?

ЯК ПА ВЫ СІЦЬ ПРО ДА ЖЫ 
І ПРЫ БЫ ТАК

Не каль кі хіт рых і тан ных спо са баў
Ка лі ваш біз нес 
на па чат ко вым эта пе 
па тра буе вя лі кіх укла дан няў, 
то з ім неш та не так.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

ВАР ТА БОЛЬШ 
СПА ДЗЯ ВАЦ ЦА НА СЯ БЕ

По пыт на доб ра ах вот нае ме ды цын скае 
стра ха ван не ў краіне рас це

Біз нес-крокБіз нес-крок  ��


