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— Ча му на ша кра і на 
ўдзель ні чае ў вы ста ве?

— Тэ ма ты ка яе ад па вя дае 
знеш не ганд лё вым ін та рэ-
сам Бе ла ру сі. Асноў ная мэ та 
ўдзе лу на шай кра і ны ў вы-
ста ве — звяр нуць ува гу на-
вед валь ні каў на вя лі кі во пыт 
Бе ла ру сі ў сфе ры вы твор час-
ці сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі і якас ных пра дук таў 
хар ча ван ня. На на шу кра і ну 
пры па дае 1,4% су свет най 
вы твор час ці ма ла ка і 5% су-
свет на га экс пар ту ма лоч най 
пра дук цыі. Акра мя та го, Бе-
ла русь ува хо дзіць у трой ку 
лі да раў ся род кра ін све ту па 
вы твор час ці ка лій ных угна ен-
няў, якія, як вя до ма, акра мя 
па ве лі чэн ня ўра джай нас ці, 
па ляп ша юць якас ныя ха рак-
та рыс ты кі пра дук цыі.

— Як вы гля дае бе ла рус-
кі па віль ён?

— На ша кра і на прад стаў-
ле на ўлас ным па віль ё нам у 
цэнт раль най част цы пля цоў кі 
«ЭКС ПА-2015» по бач з Літ-
вой і Ма лай зі яй. Кан цэп цыя 
па віль ё на «Ко ла жыц ця», 
які вы ка на ны ў вы гля дзе 
ўзгор ка, раз рэ за на га ко лам 
ва дзя но га млы на, пе ра маг-
ла ў спе цы яль ным кон кур-
се. Ка мі сіі гэ тая кан цэп цыя 
зда ла ся най больш ці ка вай. 
Тым больш што аг ра ні за та-
ры па тра бу юць, каб боль-
шая част ка пло шчы па віль-
ё на і пля цоў кі бы ла ме на ві та 
зя лё най зо най. На на шым 
уз гор ку на пра ця гу ўсёй вы-
ста вы бу дзе рас ці, квіт нець і 
зе ля нець на ту раль ны га зон 

з са праўд ны мі квет ка мі. Па 
кан цэп ту аль ным на паў нен ні 
па віль ён скла даец ца з дзвюх 
час так. Рэ ста ран на цы я наль-
най кух ні, су ве нір ная кра ма, 
за ла пра вя дзен ня дзе ла вых 
ме ра пры ем стваў, фо ру маў, 
су стрэч, пе ра моў, а так са ма 
не вя лі кая VІP-тэ ры то рыя, дзе 
раз ме шча на фо та га ле рэя, 
якая пе ры я дыч на змя няец-
ца, — усё гэ та зна хо дзіц ца 
ў ад ной па ло ве па віль ё на. У 
дру гой па ло ве мы пра па ну ем 
на вед валь ні кам ванд роў ку па 
Бе ла ру сі, ка лі з да па мо гай 
муль ты ме дый ных пры лад і 
тачс крын па нэ ляў яны на ка-
рот кі час апы нуц ца ў ат мас-
фе ры гас цін нас ці і аў тэн тыч-
нас ці на шай кра і ны, змо гуць 
па зна ё міц ца з яе гіс то ры яй, 
куль тур ным, эка на міч ным і 
пры род ным па тэн цы я лам.

— Як на ша кра і на бу дзе 
шу каць парт нё раў?

— По шук парт нё раў — гэ-
та не га лоў ная за да ча. «ЭКС-
ПА» — імі джа вая вы ста ва. На-
ша мэ та — зра біць Бе ла русь 
яшчэ больш па зна валь най, ці-
ка вай. Як не пра мы эфект, мы 
хо чам зра біць так, каб у лю-
дзей пас ля на вед ван ня на ша-
га па віль ё на з'я ві ла ся жа дан не 
пры ехаць у Бе ла русь. Ра зам з 
тым сён ня наш па віль ён — гэ-
та ку ток Бе ла ру сі ў Еў ро пе. На 
пра ця гу 6 ме ся цаў гэ тая пля-
цоў ка мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
лю бым прад пры ем ствам аль-
бо ар га ні за цы яй Бе ла ру сі, каб 
па ка заць ся бе.

— Бач на, што на ша куль-
ту ра прад стаў ле на на вы ста-

ве доб ра, а як спра ва з эка-
на міч ны мі маг чы мас ця мі?

— Куль ту ры і са праў ды 
бу дзе шмат. Кож ны ме сяц 
но вая воб ласць бу дзе прэ-
зен та ваць сваю куль тур ную 
раз на стай насць. Ад нак, 
акра мя куль тур най, па ста-
ян на аб наў ля ец ца і да паў-
ня ец ца дзе ла вая пра гра-
ма. Ад бу дуц ца так са ма дні 
рэ гі ё наў, дзе прад ста вяць 
эка на міч ныя, ту рыс тыч ныя 
маг чы мас ці. Бу дуць так са ма 
пра хо дзіць дні эка но мі кі, дні 
на ву кі. Асноў нае ме ра пры-
ем ства — дні рэс пуб лі кі, якія 
прой дуць 9 і 10 ве рас ня.

— Ці ёсць сэнс ехаць на-
шым лю дзям на вы ста ву?

— Я ду маю, што ёсць. Тым 
больш што «Бел авія» па вя-
ліч вае коль касць рэй саў у Мі-
лан. Ка лі ёсць маг чы масць і 
ня ма ін шых пла наў, то вар та 
на ве даць. Ува ход на вы ста ву 
плат ны і за ле жыць ад та го, 
коль кі дзён вы хо ча це яе на-
вед ваць. Та кія ме ра пры ем-
ствы пра хо дзяць толь кі раз 
на пяць га доў. Гэ та свое асаб-
лі вая алім пі я да ся род вы стаў. 
Гэ тая вы ста ва не на гру жа на 

ней кі мі спе цы фіч ны мі тэ ма-
ты ка мі і пры све ча на пра-
дук там хар ча ван ня, што дае 
маг чы масць у ад ным мес цы 
па каш та ваць кух ню лю бой 
кра і ны све ту. Бо асноў нае 
па тра ба ван не ар га ні за та раў 
за клю ча ец ца ў тым, каб у па-
віль ё не аба вяз ко ва пры сут ні-
чаў рэ ста ран на цы я наль най 
кух ні. Мно гія кра і ны вя зуць 
свае аў тэн тыч ныя пра дук ты. 
Мы так са ма па ста ра лі ся мак-
сі маль на прад ста віць на шых 
вы твор цаў. Асаб лі ва тых, хто 
ўжо мае сер ты фі ка цыю на 
рэа лі за цыю ў Еў ра са ю зе.

— Гэ та ўжо пэў ны экс-
парт атрым лі ва ец ца...

— Мы спа дзя ем ся, што 
па вы ні ках дзе ла вых су стрэч 
на шы вы твор цы па шы раць 
ко ла парт нё раў з Еў ра са-
ю за, бо гэ ты кі ру нак трэ ба 
раз ві ваць. Мяр ку ем, што 
эка на міч ны эфект ад гэ та га 
ў бу ду чы ні атры ма ем. Тым 
больш, ар га ні за та ры лі чаць, 
што наш па віль ён адзін з 
най леп шых па пры ця галь-
нас ці і ар хі тэк ту ры.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У най блі жэй шыя паў го да мож на з'ез дзіць у Іта лію 
і па каш та ваць кух ню 140 кра ін

ДА РЭ ЧЫ
Вы ста вы «ЭКС ПА» з'яў ля юц ца най буй ней шы мі 

між на род ны мі не ка мер цый ны мі ме ра пры ем ства мі, 
якія пра вод зяц ца з мэ тай дэ ман стра цыі апош ніх тэх-
ніч ных і тэх на ла гіч ных да сяг нен няў кра ін-удзель ніц 
у рам ках за да дзе най тэ ма ты кі. Пер шая су свет ная 
вы ста ва бы ла пра ве дзе на ў 1851 го дзе ў Гайд-пар ку 
ў Лон да не па іні цы я ты ве прын ца Аль бер та. Га лоў най 
сла ву тас цю вы ста вы быў хрус таль ны па лац, па бу да-
ва ны Джо зе фам Па кста нам з жа ле за і шкла.

1 мая ў Мі ла не (Італь ян ская Рэс пуб лі ка) ад кры-
ла ся су свет ная вы ста ва «ЭКС ПА-2015», якая бу-
дзе пра ца ваць да 31 каст рыч ні ка пад дэ ві зам 
«На кар міць пла не ту. Энер гія для жыц ця». Гэ та 
са мая вя лі кая між на род ная вы ста ва, пры све ча-
ная тэ ма ты цы хар ча ван ня, дзе бу дуць рас кры ты 
мно гія праб ле мы і пра дэ ман стра ва ны тра ды цыі, 
твор часць і іна ва цыі ў хар чо вай сфе ры. Удзель-
ні чае больш за 140 кра ін све ту, 10 між на род ных 
ар га ні за цый і 30 кар па ра цый, ча ка ец ца ка ля 
20 міль ё наў на вед валь ні каў. Пра бе ла рускі па віль-
ён ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас каз вае на мес нік 
стар шы ні Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па-
ла ты Вя ча слаў БРЫЛЬ.

На Бе ла рус кай уні вер саль най та вар най бір жы за пус-
ка ец ца пра ект па ўвя дзен ні тэх на ло гій, якія да зва ля-
юць пе ра да ваць элект рон ныя на клад ныя ў бір жа вых 
здзел ках. ЕDІ-сэр ві сы (элект рон ны аб мен ін фар ма-
цы яй па між парт нё ра мі) у бір жа вым ганд лі бу дуць 
да дат ко вай вы га дай для клі ен таў. Дзя ку ю чы гэ тым 
іна ва цы ям з'я віц ца маг чы масць не толь кі здзяйс няць 
бір жа выя апе ра цыі, але і ажыц цяў ляць су пра ва джэн не 
па стаў кі та ва раў па бір жа вых здзел ках у элект рон ным 
вы гля дзе.

МЕНШ ВАЛ ТУЗ НІ З ДА КУ МЕН ТА МІ
Бе ла рус кая бір жа ад на з най буй ней шых у Еў ро пе. Тар гі тут пра-

вод зяц ца ў рэ жы ме рэ аль на га ча су праз ін тэр нэт. Уся го ўдзель-
ні ча юць ка ля 14 600 прад пры ем стваў з 56 кра ін све ту. На бір жы 
здзяйс ня ец ца больш за 250 ты сяч здзе лак у год.

«Уя ві це са бе, які ве лі зар ны аб' ём да ку мен таў на па пя ро вым нось-
бі це спат рэ біц ца для афарм лен ня гэ тых здзе лак. Та му мы і пе ра вя лі 
ўвесь наш да ку мен та а ба рот у элект рон ную фор му», — ад зна чыў 
на мес нік стар шы ні праў лен ня — га лоў ны ін жы нер Бе ла рус кай 
уні вер саль най та вар най бір жы Сяр гей ПА ПУД РЭН КА.

Элект рон ныя на клад ныя — ад мыс ло выя ЕDІ-да ку мен ты, у якіх 
пе рад аец ца ка мер цый ная ін фар ма цыя па па стаў ках та ва ру і раз лі ку 
па да тку на да баў ле ную вар тасць. У перс пек ты ве гэ тыя да ку мен ты 
па він ны прый сці на зме ну тра ды цый ным па пя ро вым на клад ным. Так 
та вар на-транс парт ныя і та вар ныя на клад ныя ў вы гля дзе элект рон ных 
да ку мен таў бу дуць лі чыц ца ство ра ны мі, ка лі яны пад пі са ны элект-
рон ным ліч ба вым под пі сам. Пад піс ва ю чы да ку мент у элект рон ным 
вы гля дзе, суб' ек ты гас па да ран ня атрым лі ва юць да ку мент, які мае 
ад ноль ка вую юры дыч ную сі лу з тым, што на па пя ро вым нось бі це.

ЕDІ-тэх на ло гіі да зво ляць аў та ма ты за ваць дзе ла выя пра цэ сы і пад-
трым ку функ цы я наль нас ці вы твор час ці бір жы, а так са ма за бяс пе чаць 
за хоў ван не ўсіх не аб ход ных звес так. На бір жы ўпэў не ны, што чым 
хут чэй удзель ні кі здзе лак бу дуць аб мень вац ца элект рон ны мі да ку мен-
та мі, тым хут чэй бу дзе ад бы вац ца па стаў ка та ва ру. Так са ма ства раль-
ні кі сцвяр джа юць, што элект рон ныя та вар ныя і та вар на-транс парт ныя 
на клад ныя бу дуць больш бяс печ ныя. Стро гія ме ры ро бяць не санк цы-
я на ва ны до ступ да ін фар ма цыі па прос ту не маг чы мым.

ЛІЧ БА ВАЕ ЛЕП ШАЕ?
Каб зра зу мець ка рыс насць пра ек та, не аб ход на па гля дзець на 

вы га ду для ка рыс таль ні каў, якую раз ліч ва юць атры маць ад ука ра нен-
ня сэр ві су элект рон на га да ку мен та а ба ро ту. Па пя ро выя на клад ныя 
па тра бу юць руч но га ўво ду і тут ёсць маг чы масць зра біць па мыл кі ў 
та вар ных звест ках, з імі па воль ней пра ца ваць, яны пры вод зяць да 
да дат ко вых вы дат каў (на па пе ру), якія ўзрас та юць з рос там коль кас-
ці біз нес-парт нё раў. Элект рон ны да ку мен та а ба рот па ска рае пры ём 
та ва ру, ска ра чае транс парт ныя вы дат кі, звя за ныя з ру хам та ва ру ў 
лан цуж ках па ста вак, да зва ляе атрым лі ваць і ад праў ляць да ку мен ты 
на ўпрост са сва ёй ін фар ма цый най сіс тэ мы, пе ра кла дае ўсе функ цыі 
аб слу гоў ван ня на ЕDІ-пра вай да ра, зды мае з біз нес-парт нё раў не аб-
ход насць тур ба вац ца аб да стаў цы па пер. У вы пад ку па спя хо вас ці 
пра ек та да лей шым кро кам яго раз віц ця мо жа стаць на рошч ван не 
ты паў і коль кас ці ін фар ма цыі, якая пе рад аец ца элект рон най да ку-
мен та цы яй. Так са ма маг чы мы бу дуць экс парт на-ім парт ныя апе ра цыі 
з вы ка ры стан нем ла гіс тыч ных цэнт раў і бір жа вых скла доў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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ПА ПЕ РА 
ЎЖО НЕ КА МІЛЬ ФО?

Ка ля 60% па куп ні коў, для 
якіх ца на з'яў ля ец ца клю-
ча вым кры тэ ры ем вы ба-
ру, пры куп лі пра дук ту 
ў ім парт най упа коў цы 
не ўдак лад ня лі роз ні цу 
ў кош це на ана ла гіч ныя 
бе ла рус кія та ва ры.

Бе ла русь ак тыў на пра во-
дзіць па лі ты ку ім парт аза мя-
шчэн ня. Гэ та зна чыць, каб 
мак сі маль на за сце раг чы эка-
но мі ку кра і ны ад знеш ніх хва-
ля ван няў, вы твор цы ўсё час-
цей ука ра ня юць ай чын ныя 
ана ла гі звык лых та ва раў. За 
апош нія пяць га доў на ры нак 
вый шла ка ля 350 на ві нак з па-
зна кай «Зроб ле на ў Бе ла ру-
сі». Ад нак бе ла рус кі пра дукт 
ча мусь ці кла дуць у ім парт ную 
ўпа коў ку. Дык якое гэ та ім-
парт аза мя шчэн не? На гэ тую 
тэ му зра бі ла да сле да ван не 
сту дэнт ка фа куль тэ та мар-
ке тын гу і ла гіс ты кі БДЭУ 
Крыс ці на РА МА НО ВІЧ.

— Ці па да ба ец ца спа жыў-
цам бе ла рус кі та вар?

— На асно ве звес так ма-
іх мар ке тын га вых да сле да-
ван няў бы ло вы яў ле на, што 

больш за па ло ву спа жыў цоў 
ад да юць пе ра ва гу ме на ві та 
бе ла рус ка му та ва ру. Аб умоў-
ле ны гэ ты вы бар не толь кі ніз-
кім кош там пра дук цыі ай чын-
ных вы твор цаў, але і вы дат най 
якас цю. Да дзе ная ды на мі ка 
на зі ра ла ся пры ана лі зе ма лоч-
най пра дук цыі ў трох буй ных 
гі пер мар ке тах го ра да Мін ска. 
У якас ці ўзо раў для да сле да-
ван ня бы лі абра ны ёгур ты пя ці 
бе ла рус кіх ма лоч ных за во даў. 
Пры ана лі зе я вы яві ла, што на 
вы бар спа жыў цоў уплы ва юць 
на ступ ныя кры тэ рыі: ца на 
(35%), пры хіль насць да ганд-
лё вай мар кі (23%), знеш ні вы-
гляд (22%), сма ка выя да баў кі 
(15%), тэр мі ны вы ра бу (5%).

— Як доў га па куп нік звы-
чай на вы бі рае пра дукт?

— Спа жыў цы за трач ва-
юць не больш за 10 се кунд на 
вы бар не аб ход на га ёгур ту. У 
асноў ным час за трач ваў ся на 
по шук па трэб на га пра дук ту і 
пра вер ку тэр мі наў пры дат нас-
ці. Ка ля 60% па куп ні коў, якія 
сцвяр джа лі, што ца на з'яў ля ец-
ца клю ча вым кры тэ ры ем ад бо-
ру, пры ажыц цяў лен ні па куп кі 
ад да ва лі пе ра ва гу ёгур ту ў ім-

парт най упа коў цы, не ўдак лад-
ня ю чы роз ні цу ў кош це на ана-
ла гіч ны пра дукт. Але ха це ла ся 
б ад зна чыць, што бе ла рус кі 
ёгурт у ім парт най шклян цы не 
смач ней шы і не больш якас-
ны за той, што мае ай чын ную 
ўпа коў ку.

— І якая ж роз ні ца ў ца не?
— Чыс ты кошт са мо га пра-

дук ту ад ноль ка вы, але пас ля 
фа соў кі яго ў ім парт ную ўпа-
коў ку ён ста но віц ца да 20% 
вы шэй шы. Хо чам мы гэ та га ці 
не, але ца на на та вар узрас-
тае праз на быц цё ўпа коў кі за 
мя жой. Аб умоў ле на гэ та тым, 
што рост кош таў на кан чат-
ко вы пра дукт на ўпрост за ле-
жыць ад па ве лі чэн ня вы дат каў 
на вы твор часць і да стаў ку, а 
так са ма з пры чы ны не маг чы-
мас ці раз лі ку ў на цы я наль най 
ва лю це з па стаў шчы ка мі. Пры 
гэ тым якасць та ва ру за ста ец-
ца ня змен най. Не зра зу ме ла, 
ча му ж сён ня на пры лаў ках 
гі пер мар ке таў сем з вась мі 
прад стаў ле ных бе ла рус кіх 
ёгур таў ма юць ім парт ную ўпа-
коў ку. Да дзе ная ста тыс ты ка 
не вы тлу ма чаль ная, бо ў за-
во зе шкля на чак з Гер ма ніі, 

Фін лян дыі, Ін дыі, Літ вы ня ма 
па трэ бы, па коль кі на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі іс нуе мност ва 
не вя лі кіх фір маў па вы ра бе 
ўпа коў кі і буй ны ба ры саў скі 
за вод «Па лі міз», вя до мы сва-
ёй якас най упа коў кай на за-
меж ных рын ках.

— На ваш по гляд, гэ та 
нель га лі чыць ім парт аза мя-
шчэн нем?

— Пра дук цыя бе ла рус кіх вы-
твор цаў мо жа быць бе ла рус кай 
толь кі пры ўмо ве ім парт аза мя-
шчэн ня на ўсіх ста ды ях пра цэ су 
вы твор час ці. Ро бя чы вы бар на 
ка рысць бе ла рус ка га та ва ру, 
пе ра ка най це ся ў тым, што вас 
не зму ша юць пла ціць за ім парт-
ную ўпа коў ку. Пад трым лі ва ю чы 
па лі ты ку дзяр жа вы, вы ўма цу е-
це эка на міч ны эфект ад яе ўка-
ра нен ня. Па вер це, што толь кі 
спа жы вец мо жа сфар мі ра ваць 
по пыт на бе ла рус кі та вар, гэ-
тым пры му сіў шы вы твор цаў да 
поў на га ім парт аза мя шчэн ня. 
Да та го ж, ка лі ра ней не ка то-
рая ўпа коў ка бы ла ў спі се та-
ва раў, якую не мэ та згод на бы ло 
вы раб ляць, то сён ня на мно гіх 
бе ла рус кіх за во дах пра ве дзе-
на ма дэр ні за цыя аб ста ля ван ня і 

за пу шча на вы твор часць су час-
най упа коў кі.

— Мо жа быць, ім парт нае 
«адзен не» больш па да ба ец-
ца на шым па куп ні кам у эс тэ-
тыч ным пла не?

— Пры вы ба ры та ва ру не 
вар та за бы вац ца, што ў пер-
шую чар гу спа жы вец куп ляе 
яго, а ўпа коў ка — гэ та ўся го 
толь кі маг чы масць за бяс пе-
чыць аба ро ну пра дук цыі ад 
па шко джан няў і страт, на ва-
коль на га ася род дзя і за брудж-
ван няў. Заў сё ды за ста ец ца 
ад но пы тан не: на вош та мы 
пла цім больш? Мы час та запы-
няемся ля пры лаў каў, чы та ю чы 
на ўпа коў цы са стаў пра дук ту. 

Усё гэ та, вя до ма, пра віль-
на і доб ра, але, чы та ю чы пра 
ўлас ці вас ці та ва ру, не аб ход на 
больш ста ран на вы ву чыць і 
са му ўпа коў ку, яе знеш ні вы-
гляд, ма тэ ры ял вы ра бу, кра і ну 
вы твор час ці. Гэ та да зво ліць 
спа жыў цу, як мі ні мум, на 10-
20% ска ра ціць што ме сяч ныя 
вы дат кі на на быц цё хар чо вых 
та ва раў. Да та го ж, пры трым-
лі ва ю чы ся па лі ты кі «Куп ляй це 
бе ла рус кае», вы дапаможа це 
ай чын ным вы твор цам ад ва я-
ваць улас ны ры нак, а по тым 
за ва я ваць знеш ні.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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