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З га на ро вым кон су лам Бе ла ру сі ў Бар-

се ло не, ула даль ні кам юры дыч най кам па ніі, 

спа да ром Крыс ці я нам Бал сел сам ка рэс-

пан дэнт «Звяз ды» па зна ё мі ла ся ў Мін ску. 

Крыс ці ян ува хо дзіў у склад іс пан скай дэ-

ле га цыі, якая на мі ну лым тыд ні на ве да ла 

бе ла рус кую ста лі цу. Уз на чаль ваў яе мі ністр 

транс пар ту і інф ра струк ту ры Ка та ло ніі Ісід-

рэ Га він. Пра гра ма ві зі ту бы ла до сыць ба-

га тая: су стрэ чы ў Бан ку раз віц ця, На цы я-

наль ным цэнт ры мар ке тын гу, Мінск бу ду, 

му зеі гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

«Бел авіа», на «Бел ка мун ма шы» і ва ўра-

дзе. Ня гле дзя чы на та кі шчыль ны гра фік, 

Крыс ці ян Бал селс знай шоў час для ін тэр-

в'ю на ша му вы дан ню.

— Спа дар Бал селс, як да вас па сту пі ла 

пра па но ва стаць га на ро вым кон су лам?

— Па пра фе сіі я ад ва кат, маю офіс у 

Бар се ло не, які спе цы я лі зу ец ца на міг ра-

цый ным пра ве. У су вя зі з ма ім во пы там у 

мя не бы ло шмат клі ен таў-бе ла ру саў, якім 

мы са дзей ні ча лі ў атры ман ні ві ду на жы хар-

ства ў Іс па ніі. Дзя ку ю чы гэ тым кан так там 

мы па зна ё мі лі ся з Паў лам Ла туш кам (у той 

час Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Бе ла ру сі ў Фран цыі, Ка ра леў стве Іс па ніі і 

Пар ту галь скай Рэс пуб лі цы па су мя шчаль-

ніц тве). Ад яго атры маў пра па но ву стаць 

га на ро вым кон су лам ва шай кра і ны, якая 

ста ла вель мі ці ка вай для мя не. Да пры-

зна чэн ня быў у Бе ла ру сі не каль кі ра зоў па 

спра вах біз не су.

— Чым вас за ці ка ві ла Бе ла русь?

— Я быў за ці каў ле ны ў па са дзе, та му што 

спа чат ку гэ та бы ло свое асаб лі вай пры го-

дай. Мне вель мі па да ба ец ца ва ша кра і на, 

здзіў ляе гас цін насць, ад кры тасць. Ды і раз-

мя шчэн не на кар це све ту мае стра тэ гіч нае 

зна чэн не.

— Ад на з за дач га на ро ва га кон суль-

ства ў Бар се ло не на 2020 год — уз мац-

нен не ад но сін Бе ла ру сі з пра він цы яй 

Ле ры да. Ча му ме на ві та гэ ты рэ гі ён Ка-

та ло ніі?

— Мая сям'я, прод кі ро дам з цэнт ра 

пра він цыі — го ра да Ле ры да. Як са праўд-

ны ле ры да нец, я вель мі доб ра ве даю гэ ты 

край, і за ўва жыў шмат агуль на га па між ім і 

Бе ла рус сю. На гэ тых зем лях Іс па ніі вель мі 

раз ві та сель ская гас па дар ка. Там вы рошч-

ва юць фрук ты і га род ні ну фак тыч на на ўсю 

Ка та ло нію.

— Што Іс па нія маг ла б ім пар та ваць з 

Бе ла ру сі?

— На прык лад, трак та ры. Іх вы твор-

часць — гэ та сла бае звя но ў Іс па ніі. Та кой 

пра мыс ло вас ці ў на шай кра і ны ня ма, та му 

нам ці ка ва кам па нія кштал ту МТЗ. У «Бел-

ка мун ма ша» пра дук цыя вы со кай якас ці, 

якая маг ла б іс ці на экс парт у маю кра і ну. 

Хут ка бу ду е мыя да мы з драў ні ны — га лі на 

так са ма раз ві тая ў Бе ла ру сі, якой ня ма ў Іс-

па ніі. Ін та рэс да та кой бу доў лі пра яві лі ўрад 

Ка та ло ніі і Агенц тва па кан ку рэн та здоль-

нас ці. Гэ тыя кан так ты ўяў ля юць ці ка васць 

для бу даў ніц тва са цы яль на га жыл ля. У вас 

іс нуе буй ны Парк вы со кіх тэх на ло гій, ёсць 

ці ка выя рас пра цоў кі ў пра гра мах. Я га на-

ро вы кон сул уся го год, і гэ та тыя кі рун кі, 

пра якія па спеў да ве дац ца за ка рот кі час. 

Але ўпэў не ны: іс нуе яшчэ шмат раз на стай-

най пра дук цыі, якая мо жа экс пар та вац ца ў 

маю кра і ну.

— Якія кі рун кі су пра цоў ніц тва па між 

Бе ла рус сю і Іс па ні яй вый дуць на пер шы 

план у гэтым го дзе?

— На да дзе ны мо мант іс нуе пяць век та-

раў, якія б мы ха це лі раз ві ваць. Пер шы — 

по шук па тэн цый ных парт нё раў для су мес-

на га прад пры ем ства ў Ка та ло ніі з кам па ні яй 

«Бел ка мун маш». Дру гі — ар га ні за цыя дэ ле-

га цыі кам па ній ад хар чо вай пра мыс ло вас ці 

ў Бе ла русь у кан цы зі мы — па чат ку вяс ны. 

На ступ ны пра ект — па прад стаў лен ні Ка та-

ло ніі на вы стаў цы «Бе ла гра» ў чэр ве ні. Ёсць 

маг чы масць на гэ тым ме ра пры ем стве ўпер-

шы ню Ка та ло ніі ства рыць асоб ны рэ гі я наль-

ны стэнд з удзе лам пры ват ных кам па ній, іх 

пра дук цыі. Пла ну ец ца, што су пра ва джаць 

прад пры маль ні каў бу дзе мі ністр сель скай 

гас па дар кі Ка та ло ніі. У ад каз мы б ха це лі 

ар га ні за ваць улас ны стэнд Бе ла ру сі на вы-

ста ве «Сан-Мі гель». Гэ та ме ра пры ем ства, 

ана ла гіч нае «Бе ла гра», якое пра хо дзіць у 

Ле ры дзе. Але са мы га лоў ны кі ру нак, каб 

іс пан цы больш ве да лі пра Бе ла русь, — пра-

соў ван не ту рыз му.

— Як прай шлі пе ра мо вы з «Бел ка мун-

ма шам»?

— У нас ёсць план дзе ян ня ў двух эта пах, 

якія ідуць па ра лель на. Адзін з іх — гэ та по-

шук парт нё ра па ства рэн ні су мес на га прад-

пры ем ства ў Ка та ло ніі. У на шай дэ ле га цыі 

ўжо пры сут ні ча юць па тэн цый ныя парт нё ры, 

буй ныя транс парт ныя кам па ніі з Ка та ло-

ніі, якія б маг лі за няц ца гэ тым пра ек там. 

Па-дру гое, ідзе пра цэс сер ты фі ка цыі час-

так бе ла рус кіх элект ро бу саў у Іс па ніі, ама-

ла га цыі ўсёй да ку мен та цыі. У гэ тым го дзе 

пла ну ец ца пры вез ці элект ро бус для пер-

ша па чат ко вых вы пра ба ван няў у Ка та ло нію 

на пэў ны экс плу а та цый ны тэр мін. Кам па ніі 

жа да юць па гля дзець на тэх ні ку ў спра ве. 

Я са свай го бо ку га то вы са дзей ні чаць і да-

па ма гаць у лю бым пы тан ні, каб гэ ты пра ект 

меў пос пех.

— На коль кі для Іс па ніі ак ту аль на тэ-

ма ты ка бе раж лі ва га стаў лен ня да пры-

ро ды?

— Тэ ма вы ка ры стан ня ад наў ля льных 

кры ніц, эка ла гіч ных ві даў транс пар ту вель-

мі ак ту аль ная. Пе рад ула да мі вост ра ста іць 

праб ле ма за брудж ван ня па вет ра. На жаль, 

ства рэн не элект ро бу саў у нас не так раз ві та, 

як у вас. Ме на ві та та му на шу дэ ле га цыю су-

пра ва джаў мі ністр транс пар ту і інф ра струк-

ту ры Ка та ло ніі. Ён ха цеў на ўлас ныя во чы 

па ба чыць, як гэ ты транс парт функ цы я нуе 

ў Мін ску, на ве даць вы твор часць «Бел ка-

мун маш».

— Хто ўвой дзе ў дэ ле га цыю з прад-

стаў ні коў хар чо вай пра мыс ло вас ці, якая 

ў хут кім ча се пры е дзе ў Мінск?

— Яна бу дзе скла дац ца з пры ват ных 

кам па ній Ка та ло ніі з роз ных сек та раў — вы-

твор часць вінаў, шам пан ска га, кан ды тар скіх 

вы ра баў, аліў ка ва га алею. На па рад ку дня 

бу дуць пы тан ні пра мых па ста вак пра дук цыі 

з Ка та ло ніі ў Бе ла русь, пе ра пра цоў кі яе на 

ва шых прад пры ем ствах. Ак цэнт зро бяць на 

раз лі ве ў Бе ла ру сі алею, вінаў з маг чы мас-

цю рэа лі за цыі і на трэ ціх рын ках.

— Боль шасць бе ла ру саў ве да юць ку-

рор ты Ка та ло ніі як пляж ны ад па чы нак. 

Але вы рэ ка мен ду е це рэ гі ён для спар-

тыў на га ту рыз му...

— У гэ тай част цы Іс па ніі вель мі раз ві тыя 

гар на лыж ныя ку рор ты, якія мо гуць пра па-

на ваць бе ла рус ка му ту рыс ту шы ро кі па кет 

па слуг. Мы пра вя лі пе ра мо вы з ге не раль-

ным ды рэк та рам кам па ніі «Бел авіа» аб маг-

чы мас ці ўзім ку ар га ні за ваць пра мы аві я рэйс 

з Мін ска ў Ле ры ду. — Для куль тур на га ад-

па чын ку пра па ную ста ра жыт ныя не вя лі кія 

га рад кі, якія зна хо дзяц ца пад аба ро най 

ЮНЕС КА. І, вя до ма ж, у пра він цыі Ле ры да 

вель мі смач ная ежа, на прык лад, зна ка мі тыя 

смаў жы. Нам ёсць чым здзі віць вас.

— Што іс пан цы ве да юць пра Бе ла-

русь?

— Ка лі шчы ра, ве да юць вель мі ма ла. Та-

му мая ра бо та за клю ча ец ца ў тым, каб даць 

больш ін фар ма цыі пра Бе ла русь іс пан цам. 

І дэ ле га цыі, якія мы пры во дзім сю ды, да па-

ма га юць у гэ тым. Лю дзі больш да вед ва юц-

ца пра вас, а по тым пе ра да юць ін шым, як 

усё вы дат на прай шло.

— На коль кі цяж ка су мя шчаць ад ва кац-

кую дзей насць і пра ца ваць на па са дзе 

га на ро ва га кон су ла?

— Ня цяж ка, гэ та вель мі ці ка ва. Трэ ба 

атрым лі ваць аса ло ду ад жыц ця і вы ка рыс-

тоў ваць кож ную маг чы масць спра ба ваць 

неш та но вае. Тое, што я раб лю ад ся бе, 

упэў не ны: у бу ду чым мне гэ та вер нец ца 

абавязкова нечым добрым.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

На гэ тым тыд ні ста ла 

да ступ най тэх на ло гія 

про да жу і пра вер кі квіт коў 

у гра мад скім транс пар це 

ў элект рон ным вы гля дзе 

з да па мо гай QR-ко да. 

Кам па нія LWO і адзін 

з сіс тэм ных бан каў 

кра і ны рэа лі за ва лі та кую 

маг чы масць 

у аў та транс пар це Ба ры са ва.

Га вор ка ідзе аб апла це пра ез-

ду праз ма біль ны да да так «Апла ці 

ТМ». Гэ та зна чыць, што на быць 

кві ток ця пер мож на непасрэдна 

ў са ло не аў то бу са з да па мо гай 

смарт фо на ўся го ў адзін клік.

«Гэ та як раз той прык лад, ка лі 

тэх на ло гіі, якія на ра джа юц ца ў фі-

нан са вым сек та ры, ро бяць больш 

да ступ ны мі ін шыя пра дук ты і па-

слу гі, па ляг ча юць на ша жыц цё. 

Да ная ма біль ная пра гра ма з мо-

ман ту свай го з'яў лен ня на рын ку 

вы хо дзі ла за рам кі стан дарт на га 

фі нан са ва га сэр ві су. Гэ та цэ лая 

эка сіс тэ ма, якую ства рае банк, і, 

што не ма ла важ на, не толь кі для 

сва іх клі ен таў. Сэр віс да ступ-

ны лю бо му жы ха ру кра і ны і дае 

маг чы масць аплач ваць та ва ры з 

да па мо гай QR-ко да, здзяйс няць 

пла ця жы праз сіс тэ му АРІП, пе-

ра во дзіць гра шо выя срод кі адно 

ад на му без ка мі сіі не за леж на ад 

та го, клі ен там яко га бан ка вы з'яў-

ля е це ся, — ад зна чыў на мес нік 

Стар шы ні Праў лен ня ААТ «Бел-

ін вест банк» Анд рэй СА КІР КА.

Куп ля бі ле та ад бы ва ец ца вель мі 

прос та і хут ка. У са ло не аў то бу са 

раз ме шча ны QR-ко ды для па куп кі 

элект рон на га бі ле та на ад ну па-

езд ку. Па са жы ру не аб ход на зай сці 
ў да да так «Апла ці» і ад ска ні ра ваць 
QR-код. На фор ме па куп кі элект-
рон на га бі ле та ад люст ру ец ца від 

транс пар ту і марш рут. Гра ма дзя-

нін вы бі рае па трэб ную коль касць 

бі ле таў і на ціс кае «Апла ціць» або 

«Вы хад». У вы пад ку па спя хо вай 

апла ты на эк ра не тэ ле фо на з'яў-

ля ец ца ін фар ма цый нае па ве дам-

лен не аб куп ле ным элект рон ным 

бі ле це.

Што даты чыц ца пра вер кі бі ле-

та кан дук та рам, то па са жыр за хо-

дзіць у да да так «Апла ці», ска ні руе 

QR-код кан дук та ра. Ка лі ў яго ёсць 

элект рон ны бі лет, то пас ля пра вер-

кі на ма біль ні ку ад люст роў ва ец ца 

та бель ны ну мар кан дук та ра, PІN-

код, які яму вы да ец ца што дзень, 

апош нія ча ты ры ліч бы ну ма ра тэ ле-

фо на па са жы ра, у яко га пра вя ра-

ец ца бі лет, коль касць пра ве ра ных 

кан дук та рам бі ле таў за су ткі.

— Мы імк ну лі ся рас пра ца ваць 

та кое ра шэн не, каб пры мі ні маль-

ных ча со вых і фі нан са вых за тра-

тах ар га ні за ваць про даж бі ле таў у 

гра мад скім транс пар це. Гэ та прос-

та, хут ка і бяс печ на. Не трэ ба мець 

спра ву з на яў ны мі гра шы ма і сам 

пра цэс ро біц ца больш прос ты, — 

рас тлу ма чыў ды рэк тар кам па ніі 

LWO Алег КАН ДРА ЦЕН КА.

Ба ры саў стаў пер шым го ра дам, 

дзе ўка ра нё на іна ва цый ная тэх на-

ло гія апла ты пра ез ду ў гра мад скім 

транс пар це з да па мо гай QR-ко да. 

Пра ект рэа лі за ва лі за ча ты ры ме-

ся цы пры пад трым цы Мі набл вы-

кан ка ма. Аў то бу сы, аб ста ля ва ныя 

ад па вед най сіс тэ май, вы еха лі 

6 лю та га з га рад ско га аў то бус на га 

пар ка № 3 «Мі наб лаў тат ран са». 

Раз лі чыц ца за пра езд з да па мо гай 

QR-ко да па куль мож на ў аў то бу-

сах, якія кур сі ру юць па ча ты рох 

га рад скіх марш ру тах.

У бу ду чым та кім чы нам мож на 

бу дзе на бы ваць і пра яз ныя бі ле ты 

на пра цяг лы тэр мін. У блі жэй шы 

час па доб ная сіс тэ ма пла ты за 

пра езд бу дзе ўве дзе на і ў ін шых 

га ра дах Бе ла ру сі. У тэс та вым рэ-

жы ме про даж квіт коў у элект рон-

ным вы гля дзе за пу шча ны ў гра-

мад скім транс пар це Го ме ля.

Да да так да ступ ны для пам па-

ван ня ў AppStore і Play Market.

Акра мя та го, у пер шай па ло-

ве го да ў Ба ры са ве за пла на ва ны 

за пуск сэр ві су па апла це пра ез ду 

бес кан такт ны мі карт ка мі.

Сяр гей КУР КАЧ, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бе ла русь і светБе ла русь і свет

НАШ ЧА ЛА ВЕК У БАРСЕЛОНЕ
Калі ў Іспаніі з'явяцца беларускія электробусы і чым гарады Каталоніі могуць прывабіць нашага турыста

На ва цыіНа ва цыі

З ма біль ні кам ты «зай цам» не бу дзеш?
Пры да па мо зе со та ва га тэ ле фо на на быц цё сла ву та га та лон чы ка — ад но ім гнен не

Бе ла рус кі сцяг у Іс пан скім Ка ра леў стве ўпер шы ню 

быў уз ня ты ў 2015 го дзе на ад ным з бу дын каў 

у го ра дзе Алі кан тэ, дзе раз мяс ці ла ся пер шае 

га на ро вае кон суль ства на шай кра і ны. 

Мі ну ла фак тыч на тры га ды і толь кі та ды бе ла рус кае 

па соль ства, акрэ ды та ва нае яшчэ ў 2016 го дзе, 

атры ма ла свой офіс у Мад ры дзе. А з ве рас ня 

2018 го да ў са ма быт най, дзі вос най Бар се ло не 

на ву лі цы Rambla de Catalunya мож на знай сці яшчэ 

адзін ку то чак Бе ла ру сі ў Іс па ніі. Там змя шча ец ца 

офіс дру го га га на ро ва га кон суль ства на шай кра і ны. 

Яго ўзна чаль вае Крыс ці ян БАЛ СЕЛС. 

Га на ро вы кон сул — не зу сім ты по вая 

дып ла ма тыч ная па са да. Імі ста но вяц ца гра ма дзя не 

Бе ла ру сі або за меж ні кі, якія зай ма юць знач нае 

гра мад скае ста но ві шча ў пэў най кра і не. Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.


