
10 20 красавіка 2019 г.У СВЕЦЕ

ЛЬВЫ І МА А ІС ТЫ
У Ін дыі «за вярс та лі» толь кі два 

пер шыя эта пы ўсе агуль ных пар ла-

менц кіх вы ба раў, у якіх змо гуць пры-

няць удзел ка ля 900 міль ё наў гра-

ма дзян дзяр жа вы з на сель ніц твам 

ка ля 1,3 міль яр да ча ла век. Бю ле тэ ні, 

па да дзе ныя та кой вя лі кай коль кас-

цю вы бар шчы каў, не маг чы ма пе ра-

лі чыць за адзін дзень, та му кам па нію 

пра вод зяць ця гам больш чым ме сяц 

па чар зе ва ўсіх 29 шта тах і ся мі 

са юз ных тэ ры то ры ях. Ста тыс ты ка 

ін дый скіх вы ба раў здзіў ляе: ула ды 

ўжо пры цяг ну лі амаль 11 міль ё наў 

чле наў рэ гі я наль ных вы бар ка маў, 

па лі цэй скіх і ін шых чы ноў ні каў. Па 

ўсёй Ін дыі бу дуць дзей ні чаць больш 

за 800 ты сяч вы бар чых участ каў, а 

па вод ле не ка то рых ацэ нак, іх коль-

касць мо жа на блі зіц ца да міль ё на, 

пе рад ае ТАСС.

Мен шыя шта ты мо гуць га ла са ваць 

у адзін дзень. На прык лад, у Анд хра-

Пра дэ шы, Ару на чал-Пра дэ шы, Ары се 

і Сы кі му 11 кра са ві ка ад на ча со ва з 

агуль на на цы я наль ны мі прай шлі і вы-

ба ры ў мяс цо выя пар ла мен ты. Га ла-

са ван не ў вя лі кіх шта тах з дзя сят ка мі 

і сот ня мі міль ё наў вы бар шчы каў пра-

во дзіц ца ця гам не каль кіх дзён. Вы-

ба ры скла да юц ца з ад на го ту ра, у іх 

ня ма ні я кіх аб ме жа валь ных па ро гаў. 

Пе ра вы ба ры мо гуць быць пра ве дзе-

ны толь кі ў са мым край нім вы пад ку, 

на прык лад па ней кіх тэх ніч ных пры чы-

нах. За ўсю ся мі дзе ся ці га до вую гіс то-

рыю не за леж най Ін дыі пар ла менц кія 

вы ба ры ад кла да лі ся ўся го толь кі адзін 

раз — у ся мі дзе ся тыя га ды мі ну ла га 

ста год дзя, ка лі Ін дзі ра Ган дзі амаль 

на два га ды аб вяс ці ла над звы чай нае 

ста но ві шча.

Ін дыя вя лі кая кра і на па пло шчы — 

ка ля 3,3 міль ё на квад рат ных кі ла мет-

раў — сё мае мес ца ў све це. Для па-

раў на ння: гэ та шэсць кан ты нен таль-

ных Фран цый. Мяс цо вы за кон стро гі: 

па коль кі ў кра і не, знач ная част ка якой 

па кры та джунг ля мі, ба ло та мі і га ра мі, 

гра мад скі транс парт дзей ні чае не паў-

сюль, усе вы бар чыя ўчаст кі па він ны 

быць у пе шай да ступ нас ці для кож-

на га гра ма дзя ні на: на ад лег лас ці, не 

боль шай за два кі ла мет ры, каб лю бы 

мог пра га ла са ваць. Ін дый скія СМІ ўжо 

рас ка за лі аб «са мым не бяс печ ным» 

вы бар чым участ ку ў Гір скім ле се, які 

зна хо дзіц ца на паў вост ра ве Кат хі я-

вар, што ў шта це Гу джа рат. Там раз-

ме шча ны адзі ны ў све це за па вед нік 

азі яц кіх іль воў, на тэ ры то рыі яко га 

пра жы вае і афі цый на за рэ гіст ра ва ны 

гра ма дзя нін. Яму да ста вяць вы бар-

чую скры ню прос та ў «іль ві ны лес». 

Чле наў вы бар ка ма пры гэ тым бу дзе 

ахоў ваць ка ман да еге раў.

Ад нак нель га ска заць, што гэ та 

са мы не бяс печ ны ўчас так, на са мрэч 

та кіх ня ма ла. Асця ро гу вы клі кае га ла-

са ван не ў рэ гі ё нах так зва на га чыр во-

на га по яса, дзе ак тыў на дзей ні ча юць 

ба е ві кі-на кса лі ты, якія вы зна юць улас-

ную вер сію ма а із му і зма га юц ца за 

вы зва лен не ся лян ства «ад ка пі та ліс-

тыч най экс плу а та цыі». Гэ тыя «зма га-

ры з ка пі та ліс та мі» вя дуць дзей насць 

у 14 шта тах кра і ны і рэ гу ляр на ар-

га ні зу юць на па ды на прад стаў ні коў 

улад. Па вы ша ныя ме ры бяс пе кі бу-

дуць уве дзе ныя і на ўчаст ках у шта це 

Джа му і Каш мір, у якім дзей ні ча юць 

іс ла місц кія гру поў кі.

У ін дый скіх вы ба раў шы ро кая 

геа гра фіч ная ма за і ка. Га ла са ван не 

прой дзе ў са мых роз ных геа гра фіч-

ных і клі ма тыч ных зо нах, па чы на ю чы 

ад тра піч ных аст ра воў у Ін дый скім 

акі я не і за кан чва ю чы за сне жа ны мі 

Гі ма ла я мі. Вы бар шчы кі, вя до ма, пры-

вык лі да эк стрэ маль ных умоў, а вось 

су пра цоў ні кам вы бар чых ка мі сій да-

во дзіц ца ня лёг ка. Тым, хто, на прык-

лад, бу дзе пра ца ваць у Гі ма ла ях, вы-

да юць кіс ла род ныя мас кі, спаль ныя 

мяш кі, су хпай кі і па ход ні. Як па ве-

дам ля юць прад стаў ні кі вы бар ка ма, 

у гор ныя вёс кі і ў па се лі шчы ў джунг-

лях ад пра вяц ца спе цы яль на пад рых-

та ва ныя чле ны ка мі сій. У джунг лях 

зна хо дзіц ца ка ля 20 ты сяч вы бар чых 

участ каў, пры клад на 80 ты сяч участ-

каў не ма юць ні ма біль най, ні ін шай 

су вя зі. Та му, ка лі што зда рыц ца, чы-

ноў ні кам там прый дзец ца раз ліч ваць 

толь кі на ся бе. На прык лад, гэ та да-

ты чыц ца Ан да ман скіх аст ра воў, на 

якіх жы вуць мяс цо выя пля мё ны. 

Чле ны вы бар ка ма бу дуць па да-

рож ні чаць на лод ках па ўзбя-

рэж ных за ва дзях, якія кі шаць 

кра ка дзі ла мі, каб аст раў ля не 

так са ма змаг лі пра га ла са ваць. 

У джунг лях да стаў ляць усё не аб-

ход нае для га ла са ван ня бу дуць 

сла ны, якія ўжо за рэ зер ва ва ны 

ў дэ парт амен таў ляс ной гас па-

дар кі шта таў.

ЧАР НІ ЛА 
СУ ПРАЦЬ ПАД МА НУ

Бю ле тэ ні на вы ба рах у Ін дыі 

на гад ва юць ма люн кі ў дзі ця чай 

чы тан цы. Тлу ма чыц ца ўсё прос та:

 знач ная част ка на сель ніц тва за-

ста ец ца не пісь мен най. Асаб лі ва 

гэ та да ты чыц ца сель скай глы бін кі. 

Та му ў бю ле тэнь аба вяз ко ва ўно сяц-

ца сім ва лы па лі тыч ных пар тый — гра-

фіч ныя вы явы, якія прос та за пом ніць. 

Та кія сім ва лы вы ка рыс тоў ва юц ца на 

ін дый скіх вы ба рах з 1968 го да. На-

прык лад, кі ру ю чая Бха ра тыя джа на та 

пар ты (Ін дый ская на род ная пар тыя, 

BJP) аб ра ла сім ва лам квет ку ло та са: 

пар тыя ста іць на па зі цы ях аба ро ны 

ін ду із му і ін дый скіх каш тоў нас цяў, а 

ло тас — адзін з сім ва лаў гэ тай рэ лі гіі. 

Асноў ная апа зі цый ная пар тыя — «Ін-

дый скі на цы я наль ны кан грэс» (ІNC) 

вы ка рыс тоў вае як эмб ле му ма лю нак 

ад кры тай да ло ні, дзе ўсе паль цы ра-

зам, гэ та яшчэ і сім вал адзін ства.

Якіх толь кі зна каў ня ма — квет ка, 

га дзін нік, ве ла сі пед, слон. Цэнт рвы-

бар кам за рэ гіст ра ваў да гэ тых вы ба-

раў звыш паў та ры ты ся чы пар тый і 

ар га ні за цый. Зна каў у спі се, за цвер-

джа ным ЦВК, яшчэ больш. Не каль-

кі га доў та му, на прык лад, суд Дэ лі 

раз бі раў не звы чай ную для лю бой 

ін шай кра і ны спра ву. Дзве пар тыі, 

якія ўдзель ні ча лі ў вы ба рах у ста ліч-

ны пар ла мент, не здо ле лі па дзя ліць... 

ве ла сі пед у якас ці зна ка. Суд дзя вы-

нес кам пра міс нае ра шэн не: ве ла сі-

пед не да ста нец ца ні ко му. Ад на пар-

тыя вы бра ла ў якас ці сім ва ла фу жэр, 

а дру гая — фо та апа рат.

Пад час вы бар чай кам па ніі ня-

пра віль ным лі чыц ца вы ка ры стан не 

ма люн каў ба гоў. «Ба гі не га ла су-

юць», — за явіў Вы бар кам. Сім ва-

лы пар тый ма лю юць на бю ле тэ нях. 

Акра мя та го, яны мо гуць з'я віц ца і на 

ма шы нах для га ла са ван ня, якія ак-

тыў на ўжы ва юц ца ў Ін дыі: 
на мі ну лых пар ла менц кіх 
вы ба рах у 2014 го дзе бы-
ло за дзей ні ча на ка ля двух 
міль ё наў та кіх ма шын. Вы-
бар кам сцвяр джае, што 

яны спра шча юць га ла са-

ван не і пад лік, а так са ма аба ро не ны 

ад ста рон ня га ўмя шан ня. Не ка то рыя 

прад стаў ні кі апа зі цыі, праў да, упэў-

не ны ў тым, што гэ тую сіс тэ му мож на 

за пра гра ма ваць. Та му кож ны вы бар-

шчык мае пра ва раз дру ка ваць са бе 

ліст, на якім па ка за ны ну мар яго го-

ла су і за ка го ён га ла са ваў, — ка лі 

спат рэ біц ца пе ра лік га ла соў у вы пад-

ку якіх-не будзь праб лем.

Каб па збег нуць «вы бар чых ка ру-

се ляў», ука заль ныя паль цы ўсіх тых, 

хто пра га ла са ваў, у Ін дыі па зна ча юць 

по бач з па зног цем цяж ка змы валь-

ным чар ні лам. Толь кі адзін штат Утар-

Пра дэш (най буй ней шы па коль кас ці 

на сель ніц тва ў кра і не — 200 міль ёнаў 

ча ла век) за ка заў 3,6 ты ся чы літ раў 

та ко га чар ні ла. «Гэ та чар ні ла су праць 

пад ма ну», — рас тлу ма чы лі ў Вы бар-

чай ка мі сіі.

ПАР ЛА МЕНТ 
ЗА $7 МІЛЬ ЯР ДАЎ

Як па ве да мі лі ТАСС у Цэнт ры 

вы ву чэн ня СМІ (Centre for Medіa 

Studіes), які ба зу ец ца ў Нью-Дэ лі, 

вы ба ры ста нуць са мы мі да ра гі мі ў 

гіс то рыі кра і ны. Па па пя рэд ніх пад лі-

ках, якія пры вя ла The Tіmes of Іndіa, 

яны абы дуц ца ў паў трыль ё на ру пій 

(больш чым у 7 міль яр даў до ла раў). 

Гэ та на 40 пра цэн таў больш, чым 

пяц цю га да мі ра ней, на вы ба рах у 

2014-м. У су му, вы дат ка ва ную на вы-

ба ры, ува хо дзіць і ўлас на ар га ні за-

цыя га ла са ван ня, і па езд кі агі та та раў, 

і рэ кла ма ў СМІ і, вя до ма, у ін тэр-

нэ це. У ся рэд нім вы дат кі на ад на го 

вы бар шчы ка скла дуць $8. І гэ та пры 

тым, што ка ля па ло вы на сель ніц тва 

жы ве на тры до ла ры ў дзень. Для 

па раў на ння: прэ зі дэнц кія вы ба ры ў 

ЗША ў 2016 го дзе і вы ба ры ў Кан грэс 

абы шлі ся аме ры кан скім па дат ка пла-

цель шчы кам, па да ных OpenSecrets.

org, у $6,5 міль яр да.

Элект рон ныя СМІ асаб лі ва важ-

ныя, па коль кі 83 міль ё ны вы бар шчы-

каў бу дуць га ла са ваць пер шы раз як 

асо бы, што да сяг ну лі 18 га доў, а мо-

ладзь час та ве рыць ін тэр нэ ту больш, 

чым дру ка ва ным срод кам ма са вай 

ін фар ма цыі або тэ ле ві зій най рэ кла-

ме. Та му ўпер шы ню ў ін дый скай гіс-

то рыі та кая ак тыў ная ба раць ба ідзе 

ў «Фэй сбу ку», WhatsApp і ін шых сац-

сет ках і ме сен джа рах, ад зна ча юць 

ана лі ты кі. Не вы пад ко ва WhatsApp, 

які на ле жыць кам па ніі Facebook, су-

мес на з ін дый скім стар та пам за пус ціў 

у гэ тай паўд нё ва а зі яц кай кра і не сэр-

віс па пра вер цы дак лад нас ці ін фар-

ма цыі, якая рас паў сюдж ва ец ца. Так-

са ма ство ра на ба за да ных не праў дзі-

вых па ве дам лен няў. У па чат ку 

кра са ві ка Facebook па ве да мі ла, 

што вы да лі ла 687 ста ро нак і ўлі-

ко вых за пі саў, якія ма юць да чы-

нен не да ІNC.

МО ДЗІ VS ГАН ДЗІ
Але ўсе ра зу ме юць, што асноў-

ная ба раць ба раз гор нец ца па між 

дзвю ма га лоў ны мі па лі тыч ны мі 

сі ла мі кра і ны — BJP і ІNC. І га-

лоў ная інт ры га вы ба раў у тым, ці 

ўдас ца Бха ра тыя джа на та пар ты 

паў та рыць пос пех 2014 го да, а 

дзе ю ча му прэм' е ру На рэнд ры Мо-

дзі ўзна ча ліць урад на дру гі тэр мін 

за пар. Кі ру ю чая пар тыя ста іць на 

па зі цы ях аба ро ны тра ды цый ных 

ін дус кіх каш тоў нас цяў, Мо дзі лі-

чыц ца вы раз ні кам спа дзя ван няў ін дус-

кай боль шас ці кра і ны. Ад нак, як лі чаць 

экс пер ты, за пяць га доў прэм' ер ства 

яму не ўда ло ся да біц ца па ляп шэн ня 

жыц ця ў вёс цы. Ся ля не — асноў ная 

част ка на сель ніц тва міль ярд най кра-

і ны. Пры гэ тым Мо дзі, па вод ле апы-

тан няў, па-ра ней ша му вель мі па пу-

ляр ны.

Яму су праць ста іць ІNC — най-

ста рэй шая па лі тыч ная пар тыя Ін дыі, 

якая пры вя ла кра і ну да не за леж нас ці 

ў 1947 го дзе. Яе лі да ры — Джа ва-

хар лал Нэ ру, Ін дзі ра Ган дзі, Ра джыў 

Ган дзі і ін шыя — уз на чаль ва лі краі-

ну боль шую част ку яе не за леж най 

гіс то рыі. Ця пер пар ты яй кі руе Ра хул 

Ган дзі — сын Ра джы ва Ган дзі, за бі-

та га эк стрэ міс та мі ў 1991 го дзе, унук 

Ін дзі ры Ган дзі. Ра хул у свае 48 га доў 

лі чыц ца па лі ты кам-па чат коў цам — 

ра ней ён быў у це ні сва ёй ма ці Со ні 

Ган дзі. Ад нак за яго спі най ста іць са-

мы ўплы во вы па лі тыч ны клан краі -

ны — сям'я Нэ ру-Ган дзі. Ад мет нас-

цю ця пе раш няй кам па ніі стаў вы хад 

на па лі тыч ную арэ ну род най сяст ры 

Ра ху ла, 47-га до вай Пры ян кі Ган дзі 

(па му жу Вар да), вель мі па доб най 

па сва ёй энер ге ты цы і знеш нас ці на 

тра гіч на за гі ну лую ад рук тэ ра рыс-

та Ін дзі ру Ган дзі. На дум ку ін дый скіх 

агля даль ні каў, ця пе раш няя пе рад вы-

бар чая кам па нія ўжо ста ла ад ной з 

са мых ці ка вых у гіс то рыі кра і ны.

На ву ко вы су пра цоў нік сек та ра 

між на род ных ар га ні за цый і гла баль-

на га па лі тыч на га рэ гу ля ван ня Ін сты-

ту та су свет най эка но мі кі і між на род-

ных ад но сін РАН Аляк сей Куп ры я наў 

вы зна чыў тры най больш іма вер ныя 

ва ры ян ты раз віц ця сі ту а цыі, пе рад ае 

news.ru. Пер шы і най менш рэ аль ны — 

пе ра мо га Ін дый ска га на цы я наль на га 

кан грэ са. Дру гі ва ры янт — ня поў ная 

пе ра мо га Бха ра тыя джа на та пар ты, 

ка лі ім да вя дзец ца да маў ляц ца аб 

ка а лі цыі з ін шы мі па лі тыч ны мі сі ла-

мі. Трэ ці ва ры янт — поў ны тры умф 

кі ру ю чай пар тыі. Як лі чыць Аляк сей 

Куп ры я наў, з-за не прад ка заль нас ці 

ін дый ска га па лі тыч на га ланд шаф ту 

маг чы мыя ўсе зга да ныя рас кла ды.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

БА ГІ НЕ ГА ЛА СУ ЮЦЬ
Як пра хо дзяць 

вы ба ры 
ў Ін дыі?

У Ін дыі стар та ва лі са мыя маш таб ныя дэ ма кра тыч ныя вы ба ры 

ў су час най гіс то рыі — кра і на вы бі рае но вы пар ла мент. Восем ты-

сяч кан ды да таў зма га юц ца за 543 крэс лы ў Лок Са бха — ніж няй 

па ла це пар ла мен та. Тая пар тыя, якая атры мае ад 272 мес цаў, змо-

жа сфар мі ра ваць урад, а яе лі дар ста не прэм' ер-мі ніст рам. Вы ба ры 

ў Ін дыі прой дуць у сем эта паў, а кан чат ко выя вы ні кі бу дуць пад ве-

дзе ны толь кі ў кан цы на ступ на га ме ся ца. Чым ад мет ная ця пе раш-

няя пар ла менц кая кам па нія ў ад ной з най буй ней шых кра ін све ту?

Н А В І Г А Т А Р

Каб з ча гось ці па чаць, ана лі-

ты кі звяр ну лі ся да Мак са Эл дэ ра 

з Ін сты ту та бу ду чы ні, маз га во га 

цэнт ра ў Апа ла-Аль та, Ка лі фор-

нія. Эл дэр пра цуе да след чы кам 

у Food Futures Lab, якую кам па ніі 

і ўра ды най ма юць як раз за яе 

пра цу — уяў ляць ка роў на зад-

нім два ры — ці блен да ры і ха-

ла дзіль ні кі, якія мо гуць змя ніць 

ры нак пра дук таў. Эл дэр лі чыць, 

што па-за за леж насцю ад та го, 

рэа лі зу юц ца гэ тыя кан цэп цыі 

або не, удзел у та кіх спе ку ля цы-

ях мае вы ра шаль нае зна чэн не 

для фар мі ра ван ня на ша га све ту. 

Вар та на се кун ду пе ра стаць ма-

рыць пра бу ду чы ню — і вы губ ля-

е це сваю ро лю ў яе ства рэн ні.

Сён ня хар чо вы ма га зін як від 

пе ра жы вае асаб лі ва хут кія зме-

ны, па коль кі ўсё больш і больш 

кам па ній зма га юц ца за сваю до-

лю ў хар чо вым сек та ры. У ЗША, 

на прык лад, гэ та ры нак на 

650 міль яр даў до ла раў. Ста рыя 

сет кі су пер мар ке таў су праць ста-

яць дыс каў нта рам, еў ра пей скім 

вы хад цам і Amazon, які ня ўхіль-

на за хоп лі вае роз ніч ны ган даль. 

Уся гэ тая кан ку рэн цыя ства рае 

ат мас фе ру іна ва цый, па коль кі 

ры тэй ле ры імк нуц ца пе ра сяг-

нуць адзін ад на го ў экс клю зіў ных 

пра дук тах і па слу гах, цэ нах, тэх-

на ло гі ях і зруч нас ці. Вы бар, які 

яны ро бяць, мае зна чэн не: лю-

дзі ядуць і ес ці не пе ра ста нуць, 

а тое, што мы ўжы ва ем у ежу, 

шмат у чым вы зна ча ец ца пра па-

на ван нем пра дук то вых крам.

Праг на зу ю чы, як бу дзе раз ві-

вац ца гэ тая ін дуст рыя на пра ця-

гу на ступ ных не каль кіх дзе ся ці-

год дзяў, Эл дэр ад зна чыў: «Ідэя ў 

тым, каб пад штурх нуць лю дзей 

за ме жы ўяў лен няў аб тым, што 

з'яў ля ец ца праў да па доб ным і 

маг чы мым. Якія каш тоў нас ці 

ста яць пад пы тан нем? Якой бу-

дзе хар чо вая сіс тэ ма, ка лі мы 

ап ты мі зу ем яе пад роз ныя каш-

тоў нас ці? Па ду май це пра гэ та 

не столь кі як пра прад ка зан ні, 

коль кі як пра ўяў лен ні. Уя ві це 

свет, у якім стэй кі рас туць на 

дрэ вах (ці ў бія рэ ак та рах), за-

кус кі ідэа льна па ды хо дзяць ва-

шай мік ра фло ры, а ра ніш нюю 

ка ву пры во зяць дро ны».

Фа біа Па ра се ко лі, пра фе сар 

фа куль тэ та да сле да ван няў пра-

дук таў хар ча ван ня і ежы Нью-

Ёрк ска га ўні вер сі тэ та, так са ма 

шмат раз ва жаў пра тое, якой 

бу дзе ежа ў бу ду чы ні. Ёсць мер-

ка ван не, што ўся сіс тэ ма су пер-

мар ке таў ады дзе ў ня быт: но выя 

сэр ві сы да стаў кі пра дук таў пры-

цяг ну лі больш за міль ярд до ла-

раў у 2018 го дзе, а ін шыя буй ныя 

ганд лё выя ін тэр нэт-ры тэй ле ры 

на рошч ва юць сваю двух га дзін-

ную служ бу да стаў кі ў мно гіх 

кра мах у ЗША. Ля но та, улас ці вая 

ча ла ве ку, пе ра мо жа, і ўсё больш 

лю дзей бу дуць здзяйс няць па-

куп кі, не ўста ю чы з ка на пы.

Ад нак Па ра се ко лі не згод ны 

з та кім уяў лен нем. Ён ба чыць 

у бу ду чы ні з'яў лен не ма га зі наў 

роз ніч на га ганд лю, але з па шы-

ра най функ цы я наль нас цю. Усё 

па чы на ец ца з ува хо ду ў кра му: 

пер шае, што вы ба чы це, гэ та 

шкля ныя віт ры ны, на поў не ныя 

яр кі мі цу кер ка мі, за мест трох 

звы чай ных сар тоў яб лы каў — 

цэ лы ту зін, а з су сед няй пя кар ні 

да но сіц ца во дар све жа га хле-

ба. «Гэ та дае вам уяў лен не аб 

вы ба ры, ба гац ці, якас ці і за да-

валь нен ні. Усё больш і больш 

бу дзе раз віц ця ў гу ка вой і ню-

халь най аб ста ноў цы — но выя 

спо са бы ста ро га пры цяг нен ня 

па куп ні ка».

Ці бу дзем мы праз 50 га-

доў куп ляць цэ лыя ін грэ ды ен-

ты — морк ву і ўсё та кое? Па-

ра се ко лі лі чыць, што тэх на ло гіі 

ча сам раз ві ва юц ца хут чэй, чым 

куль ту ра, і спа жыў цы бу дуць 

пра цяг ваць га та ваць роў на да 

та го ча су, па куль гэ та не аб ход-

на. Вось, на прык лад, стан цыя, 

на якой мож на ра біць улас нае 

арэ ха вае мас ла, а вось со ка-

вы ціс кал кі — са мы эфек тыў ны 

спо саб атры ман ня на ту раль на га 

апель сі на ва га со ку. Лю дзі пра-

гнуць удзель ні чаць у вы твор-

час ці пра дук таў хар ча ван ня і 

вы ка заць праз гэ та сваю ін ды-

ві ду аль насць, сваё ра зу мен не. 

Пры на яў нас ці ча су і фі нан са-

вых срод каў яны бу дуць пра цяг-

ваць га та ваць са мі.

Па ра се ко лі ро біць тое, што 

фу ту ро ла гі на зы ва юць «уз мац-

нен нем сла бых сіг на лаў» — пра-

гля дае да ныя ў ця пе раш нім ча се 

і эк стра па люе іх ла гіч на. Та ко-

га ж па ды хо ду пры трым лі ва ец-

ца і Майк Лі з Future Market, які 

да сле дуе, як мы бу дзем вы раб-

ляць і куп ляць ежу ў бу ду чы ні. 

Лі, які пра цуе над ды зай нам пра-

дук таў хар ча ван ня, за ўва жыў, 

што аў та ма біль ная пра мыс-

ло васць вы дат коў вае вя лі кія 

гро шы на вы твор часць вель мі 

фу ту рыс тыч ных кан цэпт-ка раў, 

і за ці ка віў ся, ча му хар чо вая пра-

мыс ло васць не ро біць та го ж.

Ён мяр куе, што ў най блі жэй-

шыя га ды коль касць па ку пак 

у ліч ба вых пра дук то вых кра мах, 

маг чы ма, знач на ўзрас це, але 

кар ці на бу дзе мя няц ца і да лей. 

Бры тан скі ры тэй лер Ocado ўжо 

бліз ка па ды шоў да ства рэн ня 

цал кам аў та ном на га пра дук то-

ва га скла да: у но вым раз мер-

ка валь ным цэнт ры ў Ан до ве ры 

(Анг лія) парк ро ба таў, якія вы-

гля да юць як неш та ся рэд няе па-

між паш то вай скры няй і ро ба там 

Wall-E, сліз га юць па ме та ліч най 

сет цы, збі ра юць прад ме ты з ты-

сяч скрынь, раз ме шча ных пад 

імі, і па ку юць для да стаў кі. Гэ ты 

ры тэй лер пла нуе лі цэн за ваць 

сваю тэх на ло гію для ба ка лей-

ных крам па ўсім све це і лік ві-

да ваць ча ла ве чую пра цу, якая 

до ра га абы хо дзіц ца служ бам 

да стаў кі.

Як і Па ра се ко лі, Лі лі чыць, 

што фі зіч ныя пра дук то выя кра-

мы, без умоў на, за ста нуц ца ў 

роз ных фар ма тах. Лю дзям па-

да ба ец ца да кра нац ца, ба чыць і 

ад чу ваць пах све жых пра дук таў, 

а так са ма шу каць ужо га то выя. 

У роз ніч ных крам ёсць моц ны 

сты мул зра біць свае ўста но вы 

пры ваб ны мі: у кра мах па куп ні-

кі па кі да юць у тры ра зы больш 

гро шай, чым у ін тэр нэ це. У Кі таі, 

на прык лад, вя до мы ін тэр нэт-гі-

гант па чаў па шы рац ца ў аф лай-

не за кошт свай го фір мо ва га су-

пер мар ке та, дзе на вед валь ні кі 

мо гуць вы браць жы-

выя мо рап ра дук ты і 

пры га та ваць іх аса біс-

та на ін тэр ак тыў ным 

фуд-кор це.

Вы раб ежы на мес-

цы — да лё ка не но вая ідэя. Але 

ў на ступ ныя паў ста год дзя яна 

мо жа па шы рыц ца ад пры га та-

ван ня страў да пад рых тоў кі і са-

міх ін грэ ды ен таў. Вырашчанае 

ў пра бір цы мя са на блі жа ец ца 

да та го, каб стаць ка мер цый-

най рэ аль нас цю. Пра дук то вая 

кра ма мо жа быць аб ста ля ва на 

мяс ны мі бія рэ ак та рам у пад ва ле 

і гід ра пон ным рас лі на вод ствам 

на да ху, якое бу дзе вы раб ляць 

са да ві ну і ага род ні ну для кра-

мы, збі ра ю чы даж джа вую ва ду і 

кам пен су ю чы вы кі ды вуг ля ро ду 

ў кра ме. Та кая сіс тэ ма бы ла б 

эка ла гіч на эфек тыў най, але пры 

гэ тым пры цяг ва ла б ці ка васць 

спа жыў цоў да све жа сці і маг чы-

мас ці пра са чыць рух пра дук таў.

Але ас пект на шай хар чо вай 

бу ду чы ні, які больш ці ка віць Лі 

і Мак са Эл дэ ра, — гэ та з'яў лен-

не хар чо вай сіс тэ мы, у якой, як 

вы ка заў ся апош ні, «спа жыў цы 

бу дуць не чым боль шым, чым 

прос та ра та мі ў кан цы лан цуж ка 

па ста вак». Кож ны з нас па сту по-

ва рас кры вае ўсё больш і больш 

ін фар ма цыі пра свае па трэ бы і 

звыч кі — ад бія мет рыч ных да-

ных, якія збі ра юць пе ра нос ныя 

дат чы кі, да сля доў у ан лай не і 

ра зум ных ха ла дзіль ні каў, якія 

ве да юць, якія пра дук ты заканч-

ва юц ца. І ў вы ні ку вы твор цы і 

пра даў цы пра дук таў хар ча ван ня 

змо гуць вы свет ліць, што вы хо-

ча це і ча го вам трэ ба, перш чым 

вы са мі пра гэ та да ве да е це ся.

У той жа час но выя тэх на ло-

гіі вы твор час ці, ад 3D-дру ку да 

вы рошч ван ня на гід ра по ні цы і 

кле тач най куль ты ва цыі мя са, 

па лег чаць ства рэн не пра дук таў 

хар ча ван ня, пер са на лі за ва ных 

для ін ды ві ду аль на га спа жыў-

ца. Злу чы це ўсё гэ та ра зам і 

атры ма е це хар чо вую сіс тэ му, 

у якой па між вы твор цам ежы і 

спа жыў цом бу дзе цес ная зва-

рот ная су вязь. Стэйк, які спа-

жы вец куп ляе на вя чэ ру, мо жа 

быць вы ра шча ны роў на з той 

коль кас цю ка ло рый і су ад но-

сі на мі бял ку і тлу шчу, якія яму 

трэ ба, плюс тро хі жа ле за, якое 

да па мо жа зні шчыць ане мію ў 

за род ку.

Ка лі пра дук ты змо гуць ад па-

вя даць па трэ бам спа жыў цоў, то 

і па куп ніц кі во пыт змо жа. Адзін 

швед скі стар тап, на прык лад, 

пра цуе над так зва ным Moby 

Mart: пе ра соў ным аў та ном ным 

мі ні-мар ке там, які мо жа пе ра-

мя шчац ца па го ра дзе ў ад каз на 

ўзро вень па трэб. Ад ным з маг-

чы мых ва ры ян таў бу дзе і тое, 

што мы не бу дзем ха дзіць у кра-

му па ежу, а ежа бу дзе пры хо-

дзіць з кра мы для нас.

Як бы ўсё вы дат на ні бы ло, гэ-

тыя пра гно зы іг на ру юць ін шыя, 

менш пры ем ныя сіг на лы, якія 

па каз ва юць на больш цём ныя 

асаб лі вас ці на ша га хар чо ва га 

лё су. На прык лад, усё больш ня-

роў нае раз мер ка ван не ба гац цяў 

пры во дзіць да па ля ры за цыі шо-

пін гу і хар чо вых звы чак. Ня гле-

дзя чы на агуль на пры зна ны рост 

рын ку на ту раль ных і эка ла гіч на 

чыс тых пра дук таў, лю дзі яшчэ 

не пры вык лі да іх. Ва ры ян ты 

на шай хар чо вай бу ду чы ні па-

каз ва юць на пэў ны тып за бяс-

пе ча на га, тэх на ла гіч на воль на-

га спа жыў ца. Што бу дзе з усі мі 

ас тат ні мі?

Апош нія клі ма тыч ныя спра-

ва зда чы свед чаць аб тым, што 

без бес прэ цэ дэнт ных умя шан-

няў мно гія част кі све ту ста нуць 

не пры дат ны мі для вы твор час-

ці пра дук таў хар ча ван ня, што 

ўзмоц ніць не да хоп хар ча ван ня, 

бед нас ці і міг ра цыі. Дзі кіх мо-

рап ра дук таў ста не ма ла, ка лі 

на огул неш та за ста нец ца. Най-

больш маг чы ма, што па ядан не 

жы вёл — ры бы або мя са, дзі чы-

ны або вы га да ва ных на фер ме 

жы вёл — ста не пры ві ле яй ба-

га тых. Верагодна, мя са на рас-

лін най і кле тач най асно ве ста не 

до сыць доб рым, каб за поў ніць 

пус тэ чу, але ці ка ва — як бу дзе 

вы гля даць ку ры ца, вы ра шча ная 

та кім чы нам?

У БУ ДУ ЧЫ НІ ЕЖА З КРА МЫ 
ПРЫЙ ДЗЕ ДА СПА ЖЫЎ ЦА?

Ча ла век у сва іх ма рах не раз уяў ляў са бе ежу бу ду чы ні. Але амаль усе пра гно зы на 

да дзе ны мо мант ака за лі ся ня пра віль ны мі. Дзе, на прык лад, кам пакт ныя ка ро вы па ме рам 

з са бак, якія па він ны па свіц ца на зад нім два ры за га рад на га до ма? Дзе ежа ў фор ме 

таб ле так і пі люль? Прай шлі дзе ся ці год дзі ча кан няў, але на ся ко мыя так і не за мя ні лі 

сель ска гас па дар чых жы вёл у якас ці га лоў най кры ні цы бял ку. Але роз ныя за ход нія 

прад ка заль ні кі і праг на зіс ты і ця пер спра бу юць ад га даць, якой мо жа быць ежа, ну, хоць 

бы праз паў ста год дзя — у 2069 го дзе. Па зна ё міц ца з іх гі по тэ за мі пра па ноў вае пар тал 

hi-news.ru.
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