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Ідуць ту ды, дзе тан ней
Су мар ная ўдзель ная ва га ўсіх 

ін тэр нэт-пля цо вак у роз ніч ным та-

ва ра аба ро це ар га ні за цый ганд лю 

па куль ня знач ная. Ле тась гэ ты па-

каз чык склаў 3,8 %. Да сле да ван-

ня мі гэ та га сег мен та зай ма ец ца 

мар кетп лейс Dеаl.bу.

Яго кі раў нік Мак сім Ма ры ніч лі-

чыць, што пе ра важ ная боль шасць 

на шых гра ма дзян куп ляе і ў за-

меж ных ін тэр нэт-кра мах, і ў бе-

ла рус кіх. Ле тась 49 % бе ла ру саў 

(гэ та 4,7 міль ё на ча ла век) здзейс-

ні ла хоць ад ну куп лю ў ін тэр нэ це. 

У па раў на нні з па пя рэд нім го дам 

коль касць тых, хто куп ляе ан лайн, 

па вя лі чы ла ся на 4 %. Уся го 9 % бе-

ла ру саў куп ляе толь кі на за меж ных 

пля цоў ках. У пер шую чар гу бе ла-

ру сы на бы ва юць на іх кас ме ты ку і 

пар фу ме рыю, тэх ні ку і элект ро ні ку, 

та ва ры для дзя цей і адзен не. Пры-

чым у па раў на нні з мі ну лым го дам 

бе ла рус кіх па куп ні коў кас ме ты кі ў 

за меж ных ін тэр нэт-кра мах ста ла 

на 7 % больш, а тых, хто там бя рэ 

адзен не, — на 10 % менш. Ска ра-

ці ла ся на 3 % коль касць па куп ні коў 

тэх ні кі і на 5 % тых, хто за маў ляе 

дзі ця чыя та ва ры.

Пры гэ тым 98 % бе ла ру саў, 

якія ро бяць ан лайн-па куп кі за мя-

жой, ро бяць гэ та ў ін тэр нэт-кра мах 

Кі тая. На дру гім мес цы ЗША, на 

трэ цім — Поль шча, а на чац вёр-

тым — Ра сія. Ся рэд ні чэк на ад ну 

куп лю ў бе ла рус кай ін тэр нэт-кра-

ме скла дае 70 руб лёў, а ў за меж-

най бе ла ру сы тра цяць у 2,8 ра за 

менш — 25 руб лёў. На прык лад, 

ся рэд ні чэк на ад ну куп лю на кі тай-

скай пля цоў цы — 23 руб лі.

Па вод ле звес так Dеаl.bу, са мая 

па пу ляр ная пры чы на, з якой клі ен-

ты вы бі ра юць за меж ныя ін тэр нэт-

кра мы, — там тан ней. Гэ та ад зна-

чы лі 83 % па куп ні коў. А вось 39 % 

ска за лі, што ў за меж ных пра даў цоў 

ёсць тое, ча го ня ма ў нас, 17 % — 

што да іх боль шы да вер. Час цей за 

ўсё толь кі за меж ныя пля цоў кі вы бі-

ра юць жы ха ры Брэсц кай воб лас ці 

(27 % клі ен таў), менш за ўсё та кі 

спо саб рас паў сю джа ны ў Мін ску і 

Мін скай воб лас ці (6 %).

Па куп нік 
знач на па ма ла дзеў

Да сле да ван не па ка за ла, што на 

за меж ных сай тах куп ляе пе ра важ-

на ма ла дая аў ды то рыя — лю дзі ад 

18 да 30 га доў. Ка лі гля дзець геа-

гра фію па куп ні коў, то боль шасць — 

з пе ры фе рыі. Па сло вах Мак сі ма 

Ма ры ні ча, у па куп ні коў за меж ных 

сай таў уз ро вень да стат ку ся рэд ні 

ці ні жэй шы за ся рэд ні. Гэ та клі ен-

ты, якія до сыць уваж лі ва ста вяц ца 

да свай го бюд жэ ту, та му лі чаць за 

леп шае па ча каць па сыл ку ме сяц-

два і за пла ціць не вя лі кую ца ну, 

чым пла ціць больш тут і ця пер.

— Атрым лі ва ец ца, што тыя, 

хто рэд ка куп ляе ан лайн, час цей 

вы бі ра юць толь кі за меж ныя ін-

тэр нэт-кра мы. Але чым больш у 

ча ла ве ка з'яў ля ец ца до све ду па-

ку пак у ін тэр нэ це, тым час цей ён 

вы бі рае не толь кі за меж ныя, але і 

бе ла рус кія пля цоў кі, — тлу ма чыць 

Мак сім Ма ры ніч.

Пры ацэн цы сі ту а цыі экс пер ты 

ра зы шлі ся ў дум ках. Транс гра ніч-

ны ган даль нель га аха рак та ры за-

ваць ад на знач на — доб ра гэ та ці 

дрэн на. У бе ла рус ка га спа жыў ца 

па ві нен быць вы бар, па він на быць 

маг чы масць куп ляць за мя жой. 

Пры гэ тым ёсць зва рот ны бок пы-

тан ня: на кі тай скіх пля цоў ках пра-

да ец ца тое, што мо гуць пра да-

ваць і на шы вы твор цы, пры гэ тым 

за меж ная па сыл ка пры хо дзіць 

наўпрост на пош ту і каш туе тан-

ней. Гэ тыя ж рэ чы мо жа пра да ваць 

бе ла рус кі прад пры маль нік, але ён 

су ты ка ец ца з пэў ны мі цяж кас ця-

мі — больш да ра гой ла гіс ты кай і 

сер ты фі ка цы яй.

Па вод ле ацэ нак экс пер та, аб'ём 

рын ку элект рон най ка мер цыі ў 

кра і не скла дае 700—800 міль ё-

наў до ла раў.

Ка лі «ста рэй шы брат» 
не дрэм ле

Та ды ідзе экс пан сія «па сы лач-

на га» ганд лю са сла вян скай (мас-

коў скай) пра піс кай. Ін тэр нэт-кра-

ма Оzоn так са ма пра в я ла да сле-

да ван не і скла ла парт рэт свай го 

ся рэд не ста тыс тыч на га па куп ні ка 

ў на шай кра і не. Гэ тая пля цоў ка 

па куль не мае ў нас ні афі цый на-

га офі са, ні на ват скла да, але ўжо 

пры гля да ец ца да на шых па куп ні-

коў.

— Сё ле та ся рэд ні чэк бе ла рус-

кіх па куп ні коў на Оzоn скла дае 

105 руб лёў. Ты по вы клі ент — гэ та 

жан чы на 25—40 га доў, якая жы ве 

ў Мін ску ці аб лас ным цэнт ры. Час-

цей за ўсё па куп ні кі афарм ля юць 

«ком ба» — за ка зы на ўсю сям'ю. 

Ка ля 80 % аформ ле ных за ка заў у 

ва шай кра і не — муль ты ка тэ га рый-

ныя, — рас каз вае кі раў нік ад дзе ла 

між на род най ла гіс ты кі Оzоn Дзміт-

рый Лаў роў. — Са мыя па пу ляр ныя 

ка тэ го рыі — гэ та кні гі (у кож ным 

дру гім за ка зе), та ва ры для мам і 

дзя цей (у кож ным чац вёр тым), та-

ва ры для до ма (у кож ным шос тым). 

Пры клад на 85 % клі ен таў вы бі рае 

да стаў ку ў пункт вы да чы за ка заў, 

14 % — кур' ер скую да стаў ку.

Да рэ чы, на ша кра і на не толь кі 

куп ляе на Оzоn, але і пра дае. Там 

прад стаў ле на ка ля 300 бе ла рус-

кіх брэн даў. Па сло вах Дзміт рыя 

Лаў ро ва, су мар ныя про да жы бе-

ла рус кіх брэн даў рас туць на 20 % 

што квар тал. Са мыя па пу ляр ныя 

та вар ныя ка тэ го рыі бе ла рус кіх 

вы твор цаў: кас ме ты ка (30 % за-

ка заў), адзен не (30 %) і та ва ры 

для дзя цей (20 %). Лю бі мыя бе ла-

рус кія брэн ды ў клі ен таў Оzоn — 

«Беліта» і «Ві тэкс», «Па лес се» і 

Mаrk Fоrmеllе. Та ва ры апош ня га 

брэн да за каз ва юць жы ха ры Ра сіі, 

Япо ніі і ЗША.

Ні я кіх за ба рон, 
толь кі кан ку рэн цыя

Раз віц цё элект рон най ка мер-

цыі — агуль на су свет ны трэнд, але 

на ша кра і на тут па куль ад стае. На 

дум ку Мак сі ма Ма ры ні ча, асноў ная 

пры чы на — сла ба раз ві тая інф ра-

струк ту ра. Па куль на гэ тым рын-

ку ў нас пра цуе фак тыч на толь кі 

«Бел пош та».

Што та кое склад ская інф ра-

струк ту ра? Гэ та асар ты мент. 

У да дзе ным вы пад ку пе ра ма га-

юць тыя, у ка го ёсць гэ ты асар-

ты мент. Дру гі мо мант — да стаў ка 

та ва ру. Бе ла рус кія ін тэр нэт-кра-

мы ней кі час спра ба ва лі ўклю-

чаць кошт да стаў кі ў кошт та ва ру. 

І ў спа жыў цоў скла ла ся ўяў лен не, 

што да стаў ка — гэ та заў сё ды бяс-

плат на. Але гэ та та кая ж па слу-

га, якая каш туе гро шай. На дум ку 

экс пер таў, ры нак да стаў кі та ва раў 

ця пер зна хо дзіц ца ў ста не фар мі-

ра ван ня. Ад сут насць у нас гэ тых 

інф ра струк тур ных рэ чаў і ўплы вае 

на тое, што ры нак элект рон най ка-

мер цыі не ру ха ец ца на пе рад.

Пры сут насць на не вя лі кім ай-

чын ным рын ку за меж ных гі ган таў 

так са ма скла дае пэў ны дыс кам-

форт для на цы я наль ных гуль цоў. 

Але ўво дзіць ней кія за ба рон ныя 

ме ры для за меж ных ін тэр нэт-

крам не вар та. Гэ та не пры вя дзе 

да больш якас на га раз віц ця сег-

мен та ў доў га тэр мі но вай перс-

пек ты ве, толь кі дасць ча со выя 

бо ну сы. Атрым лі ва ец ца, што ў 

бе ла рус кіх гуль цоў на гэ тым рын-

ку ёсць адзін толь кі спо саб вы ра-

шаць праб ле мы — гэ та ства рыць 

сэр віс, па вя ліч ваць асар ты мент, 

раз ві вац ца і транс фар ма ваць 

свой ры нак.

Ця пер у ЕЭК ак тыў на аб мяр-

коў ва ец ца пы тан не раз віц ця ліч-

ба ва га ганд лю, ство ра на на ват 

спе цы яль ная ра бо чая гру па. Адзін 

з удзель ні каў гэ тай гру пы — на-

чаль нік упраў лен ня ар га ні за цыі 

ганд лю і гра мад ска га хар ча ван-

ня Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-

на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ві я ле-

та БРА ЗОЎ СКАЯ:

— У най блі жэй шай бу ду чы ні 

бу дзе рас пра цоў вац ца да рож ная 

кар та па раз віц ці ліч ба ва га ганд-

лю ў ЕА ЭС. Гэ та бу дзе да ты чыц ца, 

у прын цы пе, не толь кі рэ гу ля ван ня 

за ка на даў ства, але і про да жу та-

ва раў, мыт ных дэк ла ра цый і па-

дат каў. У да рож ную кар ту бу дуць 

за клад вац ца ўсе сфе ры дзей нас-

ці, якія не аб ход на аб мер ка ваць. 

Фак тыч на бу дзе ства рац ца адзі ны 

ры нак ліч ба ва га ганд лю. А ней кія 

кан крэт ныя пы тан ні — ці да зво-

ляць пра да ваць ле кі, ал ка голь ці 

ты тунь у ін тэр нэ це — па куль не 

аб мяр коў ва юц ца.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА КУП КІ НА КА НА ПЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


