
Ïðî êàâó íàïèñàíî ³ ñêà-
çàíî áàãàòî, òîìó ïðàê-
òè÷íî ó êîæíîãî ç íàñ ³ñ-
íóº ñâîÿ äóìêà ùîäî íå¿. 
Â çàëåæíîñò³ â³ä íàñòðîþ, 
óïîäîáàíü ³ ÷àñó ìè çâèêëè 
îáèðàòè äëÿ ñåáå: êàâó – 
ðàíêîâó, ÿêà ïðîáóäæóº â³ä 
ñîëîäêîãî ñíó, êàâó – ä³ëî-
âó ï³ä ÷àñ ðîáîòè, êàâó – âå-
ñåëó çà äðóæíüîþ áåñ³äîþ, 
êàâó – ÷óòòºâó íà ðîìàí-
òè÷íîìó ïîáà÷åíí³. Êàâîâà 
êóëüòóðà ïðîïîíóº íàì ñüî-
ãîäí³ âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñîðò³â 
òà ÷èñëåíí³ ñïîñîáè ïðèãî-
òóâàííÿ ñïðàâæíüî¿ êàâè.

Êóëüòóðà ñïîæèâàííÿ êàâè 
– ð³÷, ñïðàâä³, íàäçâè÷àéíî 
æèâà ³ äèíàì³÷íà. Òàê, äåÿêèì 
¿¿ õàðàêòåðíèì îñîáëèâîñòÿì 
íå ëèøå ïðèòàìàíí³ çì³íè ó 
÷àñ³, àëå ¿õ íàâ³òü çàïîçè÷ó-
þòü êóõí³ ³íøèõ íàðîä³â. Òîìó 
ïðèñê³ïëèâèé àíàë³ç ðåöåïòóð 
ðÿäó êàâîâèõ íàïî¿â äîçâîëÿº 
âèÿâèòè ÷èìàëî óñ³ëÿêèõ âà-
ð³àö³é. ² ñïðàâà òóò íå ëèøå 
â òîìó, ùî îäèí ³ òîé ñàìèé 

Êàâà “Ãàëêà” – ã³ðêà òà ñîëîäêà, ÿê ñàìå æèòòÿ
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УРЯД КОЛУМБІЇ 
НАДАСТЬ $22 НА ДОБРИВА

Óðÿä Êîëóìá³¿ ïîâèíåí íàäàòè ïðèáëèçíî 
$22 ìëí. ÿê äîïîìîãó äëÿ êóï³âë³ äîáðèâ äëÿ 
âèðîáíèê³â êðà¿íè, ùîá ñïðèÿòè ³íäóñòð³¿ âñë³ä 
çà íåäàâí³ì ðàïòîâèì ïàä³ííÿì ñâ³òîâèõ ö³í íà 
êàâó, ïîäîðîæ÷àííÿì âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ³ 
ïàä³ííÿì äîëàðó ïðîòè ïåñî Êîëóìá³¿, ïîâ³äî-
ìèâ ì³í³ñòð ñ/ã êðà¿íè. Ïàä³ííÿ äîëàðó êîì-
ïåíñóâàëî ïîïåðåäíº ï³äâèùåííÿ ö³í íà êàâó, 
îòæå, òåïåð âèðîáíèêè ïåðåæèâàþòü «êðèçó â³ä 
ïðèáóòêó». Ñóáñèä³þ íàäàäóòü ôåðìåðàì, êîòð³ 
áåðóòü ó÷àñòü â ïðîãðàì³ â³äíîâëåííÿ, çà ÿêîþ 
âèðîáíèêè êàâè çàáåçïå÷óþòüñÿ ô³íàíñîâîþ 
äîïîìîãîþ íà çàì³íó ñòàðèõ ³ íåïðîäóêòèâíèõ 
äåðåâ.

СТАТУС GI ДЛЯ ІНДІЙСЬКОЇ КАВИ 
MONSOONED MALABAR

²íä³ÿ éìîâ³ðíî îòðèìàº ñòàòóñ ãåîãðàô³÷íîãî 
âêàç³âíèêà (GI) äëÿ êàâè Monsooned Malabar äî 
ãðóäíÿ 2008ð., ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê Ðàäè Êàâè. 
Monsooned Malabar öå – åë³òíà êàâà àðàá³êà, ÿêó 
âèðîùóþòü â ðåã³îí³ Ìàëàáàð â Êåðàëà. Ñïîæè-
âà÷³ â Ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ ïîëþáëÿþòü öþ 
êàâó çà ¿¿ îñîáëèâ³é êîë³ð ³ àðîìàò. Ðàäà Êàâè 
çâåðíóëàñü çà ñòàòóñîì GI äëÿ êàâè Monsooned 
Malabar â ñ³÷í³ 2007ð. Ñòàòóñ GI çàõèùàº îêðåì³ 
îñîáëèâ³ ÷è õàðàêòåðí³ äëÿ ïåâíîãî ðîäó ïðî-
äóêòè, ÿê³ àñîö³þþòüñÿ ç ðåã³îíîì, çîêðåìà çà 
â³äñóòí³ñòþ ì³æíàðîäíèõ óãîä. Â³í, ÿê ïðàâèëî, 
çàáîðîíÿº ðåºñòðàö³þ òîðãîâî¿ ìàðêè ï³ä öèì 
³ìåíåì.

УГАНДА ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ З ЛІВІЄЮ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФАБРИКИ 

РОЗЧИННОЇ КАВИ
Óãàíäà ïîáóäóº ñâîþ ïåðøó ôàáðèêó ðîç-

÷èííî¿ êàâè äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó âíàñë³äîê 
óãîäè ì³æ óðÿäàìè Óãàíäè ³ Ë³â³¿, ïîâ³äîìèëà 
ì³ñöåâà ïðåñà. Çà ³íôîðìàö³ºþ Óïðàâë³ííÿ ç 
Ðîçâèòêó Êàâè Óãàíäè (UCDA), óìîâè óãîäè, ï³ä-
ïèñàíî¿ ó âåðåñí³ â ìèíóëîìó ðîö³, çîáîâ’ÿçó-
þòü óðÿä Óãàíäè âèä³ëèòè çåìëþ äëÿ ôàáðèêè, 
à òàêîæ íàäàòè òåõí³÷íó äîïîìîãó ç ðåãóëÿòèâ-
íèìè âèìîãàìè. Ë³â³ÿ çàâäÿêè Àôðèêàíñüêîìó 
Ïîðòôåëþ ²íâåñòèö³é Ë³â³¿ çàáåçïå÷èòü ô³íàí-
ñàìè. Îô³ö³éí³ îñîáè ç UCDA ïîâ³äîìèëè, ùî 
Ë³â³ÿ ïîãîäèëàñü íà ³íâåñòóâàííÿ â³ä $20 ìëí. 
äî $60 ìëí. â çàëåæíîñò³ â³ä òèïó îáëàäíàííÿ, 
îáðàíîãî ôàáðèêîþ. Êðà¿íè òàêîæ ï³äòâåðäèëè, 
ùî Óïðàâë³ííÿ ç ²íâåñòèö³é Óãàíäè âæå çàáåç-
ïå÷èëî çåìëåþ äëÿ ôàáðèêè â ²íäóñòð³àëüíîìó 
ïàðêó Íàìàíâå â ì. Êàìïàëà. Òàê, âòðåòº óðÿä 
êðà¿íè çàëó÷àº ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà äëÿ ïîáó-
äîâè ôàáðèêè ðîç÷èííî¿ êàâè

ПОГОДНІ УМОВИ 
В КАВОВИРОБНИЧИХ РАЙОНАХ КЕНІЇ 

СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ВРОЖАЮ
Ñîíÿ÷íà ïîãîäà ç ïåð³îäè÷íèìè, ëåãêèìè 

äîùàìè ïåðåâàæàëà â öåíòðàëüíèõ îñíîâíèõ 
êàâîâèðîáíè÷èõ ðàéîíàõ Êåí³¿, ïîâ³äîìèëè äæå-
ðåëà ç äåðæàâíî¿ Ðàäè Êàâè Êåí³¿ (ÑÂÊ). Äîù³ 
äîïîìàãàþòü êàâîâîìó âðîæàþ ³ öâ³ò³ííÿ äëÿ 
çáèðàííÿ âðîæàþ â æîâòí³/ãðóäí³ âæå íà 85% 
â³äáóëîñÿ. Ðåã³îí äàº ïðèáëèçíî 80% âèïóñêó 
êàâè â êðà¿í³.

СПОЖИВАННЯ КАВИ В АЛЖИРІ 
ЩОРІК НА ОДНУ ЛЮДИНУ 

СТАНОВИТЬ 3 КГ
Ìèòíèé Îô³ñ Àëæèðó çâ³òóâàâ, ùî ñïîæèâàí-

íÿ êàâè íà îäíó ëþäèíó â êðà¿í³ ñòàíîâèòü Ç êã 
çà ð³ê. ßêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî â êðà¿í³ ìåøêàº 
33,3 ìëí. ëþäåé, òî öå îçíà÷àº, ùî â³ò÷èçíÿíå 
ñïîæèâàííÿ ñòàíîâèòü 100 000 òîíí, ÷è 1 667 
ìëí. 60-êã ì³øê³â êàâè çà ð³ê.
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 Êàâîâà êóëüòóðà

 Ïîçèòèâíà äèíàì³êà

Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé ðèíîê ãàðÿ÷èõ íàïî¿â

ðåöåïò ìîæå â³äòâîðþâàòèñÿ 
ÿêîñü ³íàêøå ó êóõíÿõ ð³çíèõ 
íàðîä³â, àëå é ó òîìó, ùî îäíà 
é òà ñàìà êàâà ãîòóºòüñÿ ïî-
ð³çíîìó íàâ³òü ó ðîçòàøîâàíèõ 
ïî-ñóñ³äñòâó êàâ’ÿðíÿõ. Àëå ó 
öüîìó íåìàº í³÷îãî äèâíîãî, 
³íàêøå ïðîñòî ³ áóòè íå ìîæå, 
ïîçàÿê êîæåí ðîáèòü êàâó â³ä-
ïîâ³äíî äî ñâîãî äîñâ³äó ³, 
çâ³ñíî æ, âëàñíèõ óïîäîáàíü.

Ñòàâëåííÿ äî êàâè â Óêðà-
¿í³ òàêîæ îñîáëèâå. Íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî ñïîæèâàííÿ ¿¿ 
çðîñòàº, íàãîëîøóþòü äî-
ñë³äíèêè, ñòàâëåííÿ äî íà-
ïîþ ñåðåä ñïîæèâà÷³â íåî-
äíàêîâå. Òàê, ãðàíóëüîâàíó 
êàâó îáèðàþòü ò³, õòî ïðàãíå 
çàðÿäèòèñÿ åíåðã³ºþ ³ âçáà-
äüîðèòèñÿ âðàíö³. Ó âåëèêî¿ 
êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â ðîç÷èí-
íà êàâà àñîö³þºòüñÿ ç òàêèìè 
ïîíÿòòÿìè ÿê “äèíàì³÷í³ñòü”, 
“ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü”.

Ãóðìàíè æ ðîçð³çíÿþòü 
â³äì³ííîñò³ óëþáëåíèõ ìàðîê 
íå ÷åðåç ñîö³àëüí³ ÷è ³ì³äæîâ³ 
õàðàêòåðèñòèêè, à ïðîäóêòîâ³. 
Âîíè íàäàþòü ïåðåâàãó êàâ³ â 
çåðíàõ ³ ìåëåí³é. Âò³ì, äåÿê³ 
ñïîæèâà÷³ òðàêòóþòü êàâó ÿê 
çâè÷àéíèé ïåðåñ³÷íèé íàï³é.

Ïðèãîòóâàòè ñïðàâæíþ 
êàâó – òåæ çàâäàííÿ íå ç ïðî-
ñòèõ. Ìîæíà äîâ³ðèòè öþ â³ä-
ïîâ³äàëüíó ñïðàâó ³ òåõí³ö³. 
Íàì çàëèøàºòüñÿ ëèøå çàñè-
ïàòè ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü ìåëå-
íèõ êàâîâèõ çåðíÿòîê àðàá³êè 
òà ðîáóñòè, äîëèòè âîäè. À 
ðîçóìíà êàâîâàðêà âèäàñòü 
ê³íöåâèé ïðîäóêò çà íàøèì 
ñìàêîì. Õî÷åòå – ïîäâ³éíèé 
åñïðåññî, à õî÷åòå – êàïó÷÷³-
íî ³ç ïóõêîþ ï³íêîþ.

Ò. Êîñòÿíòèí³â.

ÑÏ “ÃÀËÊÀ Ëòä”
Ëüâ³âñüêà êàâîâà ôàáðèêà

Óêðà¿íà, 79019, ì. Ëüâ³â, âóë. Çàïîâ³òíà, 1
òåë.: (0322) 409163, ôàêñ: (0322) 93 27 85

e-mail: info@galca.ua, www.galca.ua

За дослідженнями східно-
європейського ринку гарячих 
напоїв, що їх провела компанія 
Euromonitor International, то-
рік Східна Європа стала третім 
за величиною ринком у світі, 
поступившись Азійсько-Тихо-
океанському регіону та Західній 
Європі.

Об’єм продажу кави у Східній 
Європі торік складав $ 11,8 млрд. 
Сегмент кави посів більшу части-
ну роздрібного продажу гарячих 
напоїв у Східній Європі – 61% у 
натуральному еквиваленті. Чай 
сягнув 33% продажу у натураль-
ному еквиваленті, а на інші гарячі 
напої, як і в минулі роки, припала 
найменша частка продажу.

Незважаючи на розвиток 
ринку гарячих напоїв у більшос-

ти регіонів, зростання ємкості 
східноєвропейського ринку у 
вартісному еквиваленті минуло-
го року тривало й надалі і склало 
10%. Єдиним регіоном із більши-
ми, ніж у Східній Європі, темпа-
ми зростання виявилася Латин-
ська Америка, де ринок гарячих 
напоїв збільшився у вартісному 
еквиваленті майже на 11%. Вод-
ночас на ринках гарячих напоїв 
Західної Європи та Австралій-
сько-Азійського регіону спосте-
рігалась негативна динаміка.

Зростання ринку гарячих на-
поїв Східної Європи було забез-
печене динамікою ринків у та-
ких країнах як Румунія та Грузія, 
де зростання склало відповідно 
25% і 18% у вартісному еквива-
ленті, а в Україні та Білорусі – по 

14%. Позитивна динаміка рин-
ку гарячих напоїв у цих країнах 
стала результатом підвищення 
рівня наявних до-
ходів, а також праг-
нення споживачів до 
здорового способу 
життя. Покупці сьо-
годні в цих країнах 
виявляють готовність 
сплачувати більше за 
продукти, які вважа-
ють корисними для 
здоров’я.

Щодо Росії, то 
вона залишається од-
ним із більших ринків гарячих 
напоїв у Східній Європі як у на-
туральних, так і у вартісних по-
казниках. Зокрема, роздрібний 
продаж цих напоїв практично 

досягнув $ 5,5 млрд. Ро-
сійський ринок гарячих 

напоїв зріс на 13% у вартісному 
еквиваленті, водночас збільшен-
ня об’ємних показників склало 
лише 4%.

Інтернет-повідомлення.
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УРЯД В’ЄТНАМУ 
СТАВИТЬ СОБІ ЗА МЕТУ ВТРИМАТИ 

ПЛОЩУ ПІД КАВОЮ НА 506 000 ГА
Ïëàíè óðÿäó Â’ºòíàìó ùîäî ñò³éêîãî ðîç-

âèòêó êàâîâî¿ ³íäóñòð³¿ ïåðåäáà÷àþòü çáåðå-
æåííÿ ïëîù³ ï³ä êàâîþ â êðà¿í³ íà 506 000 ãà 
ç âðîæàÿìè â³ä 2 äî 2,5 òîíí ç ãà, ïîâ³äîìèëà 
ì³ñöåâà ïðåñà. Â’ºòíàì ïîðàäèâ ôåðìåðàì çà-
ì³íèòè ñòàðø³ â³êîì 25 ðîê³â êàâîâ³ äåðåâà íà 
150 000 ãà, ì³æ 2008 ³ 2010 ðîêàìè, àëå Àñîö³-
àö³ÿ çàñòåðåãëà ôåðìåð³â â³ä øâèäêîãî ðîçøè-
ðåííÿ. Àñîö³àö³ÿ Êàâè ³ Êàêàî Â’ºòíàìó ðàäèòü 
íå âèðîùóâàòè êàâó â ì³ñöÿõ áåç äîáðèõ ñèñòåì 
çðîøåííÿ ÷è áåçïåðåðâíîãî ïîñòà÷àííÿ âîäîþ. 
Ì³í³ñòåðñòâî ñ/ã òàêîæ çàëó÷èòü êîøòè íà ðîç-
âèòîê ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ³íòåíñèâíîãî âèðîùó-
âàííÿ êàâè ³ ¿¿ îáðîáêè, â òîìó ÷èñë³ áóä³âíèöòâî 
âîäîéì, äîð³ã ³ ñòàíö³é äëÿ âèñóøóâàííÿ çåðíà 
³ çàïðîâàäæåííÿ âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ äëÿ îáðîáêè ÿê³ñíî¿ äëÿ åêñïîðòó êàâè. 
Òðèâàº ðîáîòà íàä ïëàíîì ñòâîðåííÿ ôîíäó ðè-
çèêó äëÿ êàâîâîãî ñåêòîðó.

USAID ДАЄ ДОТАЦІЮ 
НА $440 МЛН. ДЛЯ КАВОВОГО 

СЕКТОРУ УГАНДИ
Àãåíö³ÿ ç Ì³æíàðîäíîãî Ðîçâèòêó Ñïîëó÷å-

íèõ Øòàò³â (USAID) äàëà äîòàö³þ íà $440 ìëí. 
äëÿ ðîçâèòêó êàâîâîãî ñåêòîðó Óãàíäè ÷åðåç 
Ïðîãðàìó Ïîñèëåííÿ Ïðîäóêòèâíîñò³ ñ/ã (ÀÐÅÐ). 
Ïðîãðàìà íàäàº òåõí³÷íó äîïîìîãó ³ íàâ÷àííÿ 
äëÿ 100 000 ôåðìåð³â â êðà¿í³, ç ÿêèõ 3000 º êà-
âîâèìè âèðîáíèêàìè â ðàéîí³ Ìóêîíî. Äåê³ëüêà 
ç íèõ âæå â³äìîâèëèñü â³ä âèðîùóâàííÿ êàâè ÷å-
ðåç â’ÿíåííÿ ³ îïàäàííÿ êâ³ò³â, àëå ÀÐÅÐ ïåðåêî-
íàëà ñîòí³ ç íèõ äàòè êàâ³ ùå îäèí øàíñ ³ çá³ëü-
øèòè ÷èñëî êàâîâèõ ôåðìåð³â â ðàéîí³ Ìóêîíî 
ç 2000 äî 3000. Ôåðìåðè íàñàäèëè ïðèáëèçíî 
123 000 ñò³éêèõ äî çàõâîðþâàííÿ êàâîâèõ äå-
ðåâ, ÿê³ âîíè îòðèìàëè â³ä Kyagalanyi Coffee 
Ltd., ïàðòíåðà USAID â Óãàíä³ ³ äðóãîãî â êðà¿-
í³ çà âåëè÷èíîþ åêñïîðòåðà êàâè ï³ñëÿ Ugacof 
Ltd. Çã³äíî ç ïëàíîì, ôåðìåðè ìàþòü íàñàäèòè 
1 ìëí. íîâèõ êàâîâèõ äåðåâ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 
ï’ÿòè ðîê³â.

STRAUSS ОБМІРКОВУЄ ПАРТНЕРА 
ДЛЯ КАВОВОГО БІЗНЕСУ

Âèðîáíèê õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â ³ íàïî¿â â ²ç-
ðà¿ë³ Strauss Group ðîçãëÿäàº ð³çí³ àëüòåðíà-
òèâè äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ñâî¿ ñòðàòåã³¿ ñâ³òîâîãî 
ïîøèðåííÿ êàâè, â òîìó ÷èñë³ ìîæëèâî é çà-
ïðîâàäæåííÿ ñóáêîíòðîëüíîãî ³íâåñòîðà, ïîâ³-
äîìèëà àãåíö³ÿ Ðîéòåðñ. Strauss º ë³äåðîì íà 
ðèíêó ñìàæåíî¿ ³ ìåëåíî¿ êàâè â Öåíòðàëüí³é ³ 
Ñõ³äí³é ªâðîï³ òà äðóãîþ çà âåëè÷èíîþ êàâîâîþ 
êîìïàí³ºþ â Áðàçèë³¿. ¯¿ ïðîäàæ êàâè â ñâ³ò³ çð³ñ 
íà 25% â ïåðø³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â â 2007ð., äî 1.69 
áëí. øåêåë³â ($483.6 ìëí.).

У ПІВНІЧНИХ КАВОВИРОБНИЧИХ 
РАЙОНАХ ТАНЗАНІЇ ПОЧИНАЮТЬСЯ 

ТРИВАЛІ ДОЩІ
Òðèâàëèé äîùîâèé ñåçîí ðîçïî÷àâñÿ â ï³â-

í³÷íèõ êàâîâèðîáíè÷èõ ðàéîíàõ êðà¿íè, äîïî-
ìàãàþ÷è âèðîáíèöòâó êàâè, ïîâ³äîìèëà Techn-
oServe Tanzania. Â Ï³âäåíí³é Òàíçàí³¿ äîùèëî ç 
ãðóäíÿ. Åêâàòîð³àëüíèé êë³ìàò Òàíçàí³¿ ìàº äâà 
äîùîâ³ ñåçîíè ùîðîêó – òðèâàë³ äîù³ ç ñåðåäè-
íè áåðåçíÿ äî ê³íöÿ òðàâíÿ ³ êîðîòê³ äîù³, ÿê³ 
ïðèõîäÿòü ïåð³îäè÷íî âïðîäîâæ ëèñòîïàäó é ³í-
êîëè òðèâàþòü äî ïî÷àòêó ñ³÷íÿ. TechnoServe ô³-
íàíñóºòüñÿ Ôóíäàö³ºþ Á³ëëà Ãåéòñà ç ìåòîþ äî-
ïîìîãè äëÿ 180 000 äð³áíèõ êàâîâèõ ôåðìåð³â â 
Ñõ³äí³é Àôðèö³, ïîêðàùàííÿ ÿêîñò³ ³ ê³ëüêîñò³ ¿õ 
âðîæàþ êàâè, çá³ëüøåííÿ ïðèáóòê³â.

МІНІСТЕРСТВО С/Г МАЄ НА МЕТІ 
ЗРОБИТИ ІНДОНЕЗІЮ ПРОВІДНИМ 

ВИРОБНИКОМ КАВИ
Ì³í³ñòåðñòâî ñ/ã ²íäîíåç³¿ ñòàâèòü ñîá³ çà 

ìåòó çðîáèòè êðà¿íó ïðîâ³äíèì âèðîáíèêîì âè-
ñîêîÿê³ñíî¿ êàâè â ñâ³ò³ äî 2025ð., ïîâ³äîìèâ äè-
ðåêòîð ç ïèòàíü ïëàíòàö³é ïðè ì³í³ñòåðñòâ³ ñ/ã. 
Â³í îö³íèâ òåïåð³øí³é âðîæàé êàâè â ²íäîíåç³¿ â 
792 êã ç 1 ãà, ïîð³âíÿííî ç 1.22 òîíí â Êîëóì-
á³¿, 1.00 òîíí â Áðàçèë³¿ ³ 1.54 òîíí ó Â’ºòíàì³. 
Çã³äíî ç óðÿäîâèì ïëàíîì, âèðîáíèöòâî ðîáóñ-
òè ïîâèííî çðîñòè äî 14 417 ìëí. 60-êã ì³øê³â 
äî 2025ð. ³ åêñïîðò òàêîæ çðîñòå äî 8 417 ìëí. 
ì³øê³â. Âèðîáíèöòâî àðàá³êè çà ïëàíîì çá³ëü-
øèòüñÿ äî 3 217 ìëí. ì³øê³â äî 2025ð. ç 1 350 
ìëí., ç ÿêèõ 2 25ìëí. ïðèçíà÷åí³ äëÿ åêñïîðòó. 
Óðÿä ïðàãíå çá³ëüøèòè ïëàíòàö³¿ ï³ä àðàá³êîþ äî 
236 000 ãà, à âðîæàé àðàá³êè ïîâèíåí çðîñòè äî 
1.2 òîííè íà 1 ãà, âðîæà¿ ðîáóñòè – äî 1 òîííè 
íà 1 ãà çà ð³ê.

Íàòàë³ÿ Êóäðèê, 
Îêñàíà ×îëà÷.

Ïåðåêëàä ç àíãë.

 Òåíäåíö³¿ ñâ³òîâîãî ³íâåñòóâàííÿ  Áóì àíãë³éñüêèõ êàâ’ÿðåíü

В’єтнам стає другим най-
більшим експортером кави 
до Німеччини, завдяки зрос-
танню попиту на внутріш-
ньому ринку цієї європей-
ської держави.

Відомості, що їх надала 
Федеральна Служба Статис-
тики Німеччини, свідчать, що 
В’єтнам відправив торік до 
Німеччини 234 тис. тонн кави. 
За об’ємом це трохи менше від 
поставок із Бразилії, які скла-
ли 288 тис. тонн.

За інформацією Служби 
Статистики, імпорт кави і чаю 
до Німеччини збільшився на 
33% щодо показників 2000-
2007 рр. Країна закупила торік 
1,1 млн. тонн кавового зерна 
вартістю 2 млрд. євро (3,153 
млрд. доларів США), що на 
31,5% більше за обсягом і на 
24% більше за вартістю попе-
редніх показників.

Кава стала популярною 
для мешканців Німеччини, в 
2007 році об’єми споживання 

на особу складали, в середньо-
му, до 13 кг.

Минулого року країна ви-
тратила 112,2 млн. євро на ім-
порт 48 тис. тонн чаю, що на 
2% більше за обсягом і на 34% 
більше вартості попередніх 
показників.

Головним постачальником 
чаю до Німеччини є Китай, 
який надає 12 тис. тонн, на 
другому місці – Індія – 7 тис. 
тонн.

Toodretail.ru

В’єтнам стає другим найбільшим постачальником кави для Німеччини

Разом з тим, інвестиційні фон-
ди стали ще більше перебірливими 
та обережними в питаннях інвесту-
вання у споживчі товари. Чимало 
фондів у недалекому минулому вже 
зазнали втрат на таких товарах, як, 
наприклад, пальмова олія чи бавов-

на. Перелік товарів, в які 
фонди готові інвестувати 

свої кошти, тепер помітно змен-
шився.

Однак, поки що експерти не 
очікують різкого падіння цін на 
каву, попит на неї залишається до-
волі високим. Зниження цін зараз 
відбувається з огляду на очікувані 

високі врожаї робусти у В’єтнамі та 
арабіки у Бразилії. Навряд чи ціни 
знову зможуть сягнути того рівня, 
що був у середині березня. За про-
гнозами експертів ціна на арабіку 
складатиме $ 1,24 у другому квар-
талі, $ 1,20 – у третьому і $ 1,23 – у 
четвертому.

Guardian.co.uk

Звіт 
про виробництво 
кави в Колумбії 
викликав подив 
в експортерів

Îïðèëþäíåí³ â³äîìîñ-
ò³ ïðî âèðîáíèöòâî êàâè â 
Êîëóìá³¿, íàäàí³ Íàö³îíàëü-
íîþ Ôåäåðàö³ºþ âèðîáíèê³â 
êàâè (Fedecafe), ÿê³ ñâ³ä÷àòü 
ïðî 15% çðîñòàííÿ ó ñôåð³ 
âèðîáíèöòâà òà 20% êâ³ò-
íåâîãî çðîñòàííÿ åêñïîðòó 
ïîð³âíÿííî ³ç àíàëîã³÷íèì 
ïåð³îäîì 2007 ðîêó, âèêëè-
êàëè íåàáèÿêå çäèâóâàííÿ â 
åêñïîðòåð³â.

“Öå ïàðàäîêñ, ùî ìè âèðîá-
ëÿºìî á³ëüøå êàâè, åêñïîðò 
çðîñòàº, àëå ïðè öüîìó êîæíà 
êîìïàí³ÿ ñêàðæèòüñÿ, ùî êàâè 
íå âèñòà÷àº”, – êàæå Õîðõå Ëî-
çàíî, âèêîíàâ÷èé ïðåçèäåíò 
Íàö³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ åêñ-
ïîðòåð³â êàâè â Êîëóìá³¿ (Aso-
export). – “Ìè çäèâîâàí³ òèì, 
ùî öèôðè º äóæå äîáðèìè, 
òà íå çàáóâàéòå, ùî ãîëîâíà 
÷àñòèíà óðîæàþ áóëà â òðàâí³, 
òîìó ÷åðãîâ³ â³äîìîñò³ ìîæóòü 
³ ðîç÷àðóâàòè”, – äîäàâ Ëîçà-
íî ó êîìåíòàð³ Dow Jones New-
swires.

Asoexport ñüîãîäí³ âèâ÷àº 
îñòàíí³ â³äîìîñò³ é î÷³êóº äå-
òàëüíèõ ðîç’ÿñíåíü â³ä Fedecafe.

ßê âèïëèâàº ç äîïîâ³ä³ Fe-
decafe, Êîëóìá³ÿ åêñïîðòóâàëà 
â êâ³òí³ öüîãî ðîêó 900 òèñ. 60-
êã ì³øê³â, ³ âèðîáèëà 886 òèñ. 
ì³øê³â.

Dow Jones Newswires.

У листопаді 2008 року у вистав-
ковому комплексі італійського 
портового міста Триєст працюва-
тиме галузева виставка “TriestEsp-
resso”, де зберуться провідні євро-
пейські виробники кави.

На форум, який проводиться 
двічі на рік, уже надіслали свої за-
явки кращі європейські виробни-
ки галузі та зарезервували під свої 
стенди понад 5500 кв. м першого 
поверху павільйонів (при загальній 
площі 8000 кв. м).

Виставку організувала “Fiera Tr-
iesit Spa” разом із Кавовою Асоціаці-
єю Триєста, – головного міста – іта-
лійського регіону Фриулі, Венеція, 
Джулія. У регіоні 
об’єм виробництва 
кави складає понад 
500 млн. євро.

У Триєсті сьо-
годні діє 54 фір-
ми, в яких працює 
близько 800 людей. 
Місто є середзем-
номорським пор-
том, що робить 
його визначальним 
для кавової торгів-
лі. Через порт Три-
єста проходять 15% 
усіх поставок кави 

для італійського кавовиробництва. 
Триєста – головний порт Італії із 
розмитнення кави (27,16%). В місті 
організовано Кавовий округ, який 
тематично буде представлений на 
“TriestEspresso” кавовим бізнесом, 
кавовою культурою, кавовими до-
слідженнями, співпрацею галузі 
та дослідними центрами, новими 
спільними проектами з університе-
том Триєста і науковими інститута-
ми, а також цікавими логістичними 
проектами.

Форум розпочнеться семінаром 
на тему “Світовий ринок та майбут-
нє кавовиробництва”.

Coffeetea.ru

Êàâîâà 
êîëîí³çàö³ÿ 

Áðèòàí³¿ 
òðèâàº

Íåçâàæàþ÷è íà ñåðéîç-
íó ô³íàíñîâó êðèçó òà ð³çêå 
ñêîðî÷åííÿ êðåäèòóâàííÿ, 
êàâîâà êîëîí³çàö³ÿ Âåëèêî-
áðèòàí³¿ ïðîäîâæóºòüñÿ.

Î÷³êóþòü, ùî âïðîäîâæ íàé-
áëèæ÷îãî äåñÿòèð³÷÷ÿ ðèíîê 
êàâ’ÿðåíü â êðà¿í³ çá³ëüøèòüñÿ 
âäâ³÷³ ³ ñÿãíå òîâàðîîá³ãó â 3 
ìëðä. ôóíò³â ñòåðë³íã³â.

Äåùî òðîõè á³ëüøå 10 ðîê³â 
ìèíóëî ç òîãî ÷àñó, ÿê â³äêðèâ-
ñÿ ïåðøèé Starbucks â Àíãë³¿. 
Ñüîãîäí³ ¿õ âæå ïîíàä 3000. Çà 
ïðîãíîçîì íàóêîâî-äîñë³äíî¿ 
ãðóïè Allegra Strategies, ê³ëü-
ê³ñòü êàâ’ÿðåíü áóäå çá³ëüøóâà-
òèñÿ ùîð³ê íà 10%.

Íîâèíè ³íäóñòð³¿ ï³äòâåð-
äæóþòü öåé âèñíîâîê. Ð³çêå 
çðîñòàííÿ ïëàíóº êîìïàí³ÿ Whit-
bread, ÿêà âîëîä³º ìåðåæåþ 
êàâ’ÿðåíü Costa coffee. Ïðî-
òÿãîì íàéáëèæ÷èõ ï’ÿòè ðîê³â 
êîìïàí³ÿ çðîñòå á³ëüø í³æ íà 
30%.

ßê çàÿâèâ Äæåôôð³ ßíã, 
êåðóþ÷èé äèðåêòîð Allegra 
Stra tegies: “Ðèíîê ñïðàâä³ ïðè-
ñêîðèâñÿ. Ó æîäíîìó ³íøîìó 
ñåãìåíò³ ìè íå áà÷èëè òàêèõ 
âèñîêèõ òåìï³â çðîñòàííÿ – öå 
àáñîëþòíî ôåíîìåíàëüíèé ðå-
çóëüòàò. Êàâà ðåàëüíî ñòàº ìà-
ñîâèì òîâàðîì.”

Äîñë³äæåííÿ òàêîæ âêàçó-
þòü íà ñóòòºâå çðîñòàííÿ ìå-
ðåæåâèõ êàâ’ÿðåíü Starbucks i 
Costa coffee, ÿê³ çá³ëüøèëèñÿ 
òîð³ê íà 13%.

Ïîçà òèì, äåÿê³ àíàë³òèêè 
âñå æ çàñòåð³ãàþòü â³ä ðàé-
äóæíèõ ïðîãíîç³â, íàãàäóþ÷è, 
ùî ðèíîê êàâ’ÿðåíü çðîñòàâ ç 
ìîìåíòó îñòàííüî¿ ðåöåññ³¿ ó 
Âåëèêîáðèòàí³¿ â 1992 ðîö³, é ó 
ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ ÷àñè äåòàëü-
íî íå äîñë³äæóâàâñÿ.

Business.scotsman.com

Çà îñòàíí³ìè îö³íêàìè 
Ðàäè Êàâè ²íä³¿, åêñïîðò êà-
âîâîãî çåðíà çà ï’ÿòü ì³ñÿ-
ö³â 2008 ðîêó çð³ñ íà 3,57% 
³ ñêëàâ 110796 òîíí.

Ãîëîâíèìè åêñïîðòåðàìè 
âèñòóïèëè êîìïàí³¿ Allana Sons, 
Madhu Jayanti, Amalgamated 
Bean Coffee Trading Company, 
SLN Coffee òà Ned Coffee.

Çà ïåðø³ ï’ÿòü ì³ñÿö³â ïî-
òî÷íîãî ðîêó ó ðåéòèíãó ãîëî-
âíèõ ïîêóïö³â ³íä³éñüêî¿ êàâè 
ë³äèðóþ÷å ì³ñöå ïîñ³äàº ²òàë³ÿ 

²íâåñòèö³éí³ ôîíäè 
âòðà÷àþòü ³íòåðåñ äî êàâîâî¿ 

ïðîìèñëîâîñò³?
Очікувані рекордні врожаї кави в країнах-виробниках, 

– Бразилії та В’єтнамі, – сприяли зниженню інтересу серед ін-
весторів.

 Fedecafe ï³äáèâàº ï³äñóìêè  Âèñòàâêîâ³ íîâèíè

Італійське місто Триєст збирає 
кращих фахівців кави на галузеву 

виставку “TriestEspresso”

– 28 225,30 òîíí. Çà íåþ íà-
ñòóïíà – Ðîñ³ÿ – 9 204,90 òîíí; 
Í³ìå÷÷èíà – 8 325 òîíí; Áåëü-
ã³ÿ – 6 919,90 òîíí; ²ñïàí³ÿ – 
4 768,50 òîíí; Ôèíëÿíä³ÿ – 
3 541,4 òîíí; Õîðâàò³ÿ – 
2 899,20 òîíí; Éîðäàí³ÿ – 
2 896,5 òîíí; Êóâåéò – 2 667,9 
òîíí; Åñòîí³ÿ – 2 428,20 òîíí.

Çà 12 ì³ñÿö³â (04/2007 – 
04/2008) åêñïîðò àðàá³êè ñêëàâ 
62,9 ìëí. ì³øê³â, åêñïîðò ðî-
áóñòè – 32,4 ìëí. ì³øê³â.

Myiris.com

 Ðåéòèíã ãîëîâíèõ ïîêóïö³â

Експорт індійської кави зростає
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Ринкові ціни на зерно 
арабіки і робусти знову за-
знали змін у період 6-12 черв-
ня 2008 року. Про це доклад-
ніше.

У звітному періоді спо-
стерігалося зниження цін на 
каву. Так, арабіка з поставкою 
в липні 2008 року впала в ціні 
на 0,9% у Нью-Йорку, а ціна 
робусти з поставкою в лип-
ні 2008 року подешевшала на 
2,2% у Лондоні.

Розрахункова ціна зак-
риття на зерно арабіки з по-
ставкою в липні 2008 року 
склала 134,60 центів/фунт на 
нью-йоркській біржі NYBOT 
(ICE) 12 червня 2008 року.

За звітними відомостями 
стосовно позицій трейдерів з 
кавових ф’ючерсів 
на нью-йоркській 
біржі NYBOT ста-
ном на 10 червня 
2008 року чиста 
довга позиція у 
великих інвести-
ційних фондах 
скоротилася до 
21226 лотів (-2903 
лоти з 25 травня 
2008 року).

Торгові доми 
(хеджери) змен-
шили свою чисту 

коротку позицію до 20222 ло-
тів (-5975 лотів за два тижні). 
Чиста довга позиція дрібних 
торговців змінилася на чисту 
коротку у розмірі 1004 лотів 
(зміни за два тижні склали 3072 
лотів). Загальний відкритий 
інтерес скоротився до 148748 
лотів (-3134 лоти з 25.05.2008).

Сертифіковані запаси кави 
арабіка на нью-йоркській бір-
жі NYBOT станом на 12 черв-
ня 2008 року склали 4 372212 
мішків по 60 кг (+ – 377 мішків 
до 5 червня 2008 року).

У травні експорт кави із 
Сальвадору збільшився на 29% і 
склав 184813 мішків. Для порів-
няння, у травні 2007 року екс-
порт дорівнював 143595 мішків. 
Загальний експорт кави у по-

точному сезоні, який почався в 
жовтні, зріс на 24% порівнянно 
із тим же періодом минулого се-
зону і склав 994538 мішків.

За даними агентства CO-
NAB приватні запаси кави у 

Бразилії станом на 31 березня 
оцінюються у 10,4 млн. мішків, 
що суттєво менше минулоріч-
ного рівня (17,6 млн. мішків). 
Запаси складаються з 9,6 млн. 
мішків арабіки та 800000 міш-

ків робусти. Державні запаси 
кави складають 718 415 мішків. 
Нещодавно CONAB перегля-
нув свій прогноз щодо врожаю 
2008/09 року в бік збільшення 
від 44,2 млн. тонн до 45,5 млн. 
тонн.

У сезоні 2008/09 очікується 
зменшення експорту кави із 
Колумбії до 11,55 млн. мішків 
від 11,6 млн. минулого сезо-
ну. Незважаючи на незначне 
зменшення, воно все ж дисо-
нує із зростанням, яке спосте-
рігається впродовж останніх 
трьох років. Колумбія експор-
тує 90% кави, що виробляє. 
Також у сезоні 2008/09, який 
розпочнеться у жовтні, очіку-
ється зниження виробництва 
кави із 12,4 млн. мішків до 12,2 
млн. Виробництво кави може 
скоротитись ще більше через 
несприятливу погоду в пері-
од цвітіння кави. Імпорт кави 
до Колумбії у сезоні 2008/09 
оцінюється близько 500 000 
мішків. Кава, переважно, ім-
портується з Еквадору і Перу 
та використовується для вну-
трішнього попиту.

 Ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ  Ï³äâèùåííÿ ðåéòèíãó S&P

 Îãëÿä ðèíêó

Äèíàì³êà ì³æíàðîäíîãî ðèíêó êàâè  
çà ïåð³îä 6-12 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó

Äèíàì³êà ðîçðàõóíêîâî¿ ö³íè çàêðèòòÿ  
íà êàâîâ³ ô’þ÷åðñè çà ïåð³îä  

6-12 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó

За словами сингапур-
ських трейдерів, азійські об-
смажувальники кави імпор-
тують на 10-20% менше кави 
на тлі очікувань зменшення 
споживання, яке спричинене 
економічною кризою. Ферме-
ри хочуть продати якомога 
більше при поточному рівні 
цін, але попит з боку обсма-
жувальників зменшується. 
Експортери вже відреагували 
на невпевненість обсмажу-
вальників і, якщо зазвичай 
вони мали відкриті позиції 
на три місяці вперед, то зараз 
вони укладають угоди лише 
на найближчі та негайні по-
ставки.

Розрахункова ціна закрит-
тя на робусту склала 2217 $/т за 
липневим ф’ючерсом лондон-
ської біржи Euronext (LIFFE)  
12 червня 2008 року.

З початком збирання ново-
го врожаю кави, який почи-
нається у жовтні, планується 
почати торги на першій каво-
вій біржі у В’єтнамі. Угоди на 
біржі контролюватимуться 
В’єтнамським Технологічним 
і Комерційним Об’єднаним 
Банком, а контроль за якістю 
буде здійснювати В’єтнамська 
служба контролю якості.

Coffeetea.ru

Електромагнітні сигнали стіль-
никових телефонів впливають на 
мозкові хвилі та поведінку людини. 
Таку інформацію нещодавно розпо-
всюдив журнал Scientific American.

Вчені вже давно вивчали питання, 
чи впливає електромагнітне випро-
мінювання мобільних телефонів на 
окремі мозкові хвилі, що перебувають 
у резонансі із частотою хвиль мобіль-
ників. Адже кора головного мозку зна-
ходиться всього лише в сантиметрах 
від антени телефону.

Під час досліджень вчені змогли 
з’ясувати, що стільникові мобільники 
впливають на мозкові хвилі й здатні 
викликати безсоння. І хоча цей вплив 
було доведено, дослідники так і не 
змогли дати стверджувальну відпо-
відь, чи все ж таки телефони шкодять 
здоров’ю людей.

Наразі медики дійшли висновку, 
що ефект дії мобільників можна по-
рівняти із вживанням половини філі-
жанки кави.

Unipack.ru

Íà â³äì³íó â³ä ðîç÷èí-
íî¿ êàâè, çàâàðêà ÷àþ âñå æ 
òàêè ïîòðåáóº ïåâíîãî ÷àñó 
³ âì³ííÿ. ßêùî, íàïðèêëàä, 
÷àéíèé ïàêåòèê ïåðåòðè-
ìàòè â ÷àøö³, òî ÷àé âèéäå 
íàäòî ì³öíèì ³ äóæå íàñè÷å-
íèì, ÿêùî æ ïàêåòèê âèòÿã-
íóòè â³äðàçó – ÷àé áóäå íå-
àðîìàòíèì ³ íåíàñè÷åíèì...

Âî÷åâèäü, ÷àéí³ “ïðîáëå-
ìè” äîáðå çíàéîì³ äèçàéíå-
ðàì Jieun Yang & Hanah Suh, 
ÿê³ ðîçðîáèëè “×àéíèé êóáèê”, 
ùî ñàìîñò³éíî çàâàðèòü äëÿ 

Як донести  
дві порції гарячої 
кави в одній руці?
Ñêîð³ø çà âñå, íîâà ö³êàâà 

ðîçðîáêà çíàéäå øèðîêå çà-
ñòîñóâàííÿ â êàôå òà áàðàõ 
øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Öÿ òàöÿ äëÿ êàâè ÿâëÿº ñîáîþ 
çâè÷àéíèé ëèñò êàðòîíó âèäîâæå-
íî¿ ôîðìè ³ç êðóãëèìè ïðîð³çàìè 
âñåðåäèí³ ëèñòà, äèàìåòð ÿêèõ äî-
ð³âíþº äèàìåòðó ñêëÿíêè â ñåðåä-
í³é ¿¿ ÷àñòèí³.

Ïî êðàÿõ íà âóçüêèõ ñòîðîíàõ 
êàðòîíêè çðîáëåí³ îâàëüí³ ì³ñöÿ 
äëÿ ïàëüö³â ðóêè. Ïîñòàâèâøè êàâó 
â êðóãë³ ïðîð³çè ³ ñóì³ñòèâøè íàä 
ñêëÿíêàìè áîêè êàðòîíêè â ì³ñ-
öÿõ îâàëüíî¿ ïðîð³ç³, âè îòðèìóºòå 
ñâîºð³äíèé êàðòîííèé ïàêåò. Âñå-
ðåäèí³ ïàêåòó âåðòèêàëüíî ³ íà-
ä³éíî çàô³êñîâàí³ âåðõí³ ïîëîâèíè 
ñêëÿíîê, ÿê³ çàêðèò³ ñïåö³àëüíîþ 
ïëàñòèêîâîþ íàêðèâêîþ òà ñîëî-
ìèíêîþ, ùî âñòàâëåíà â íå¿.

Ó òàê³é ö³êàâ³é ³ çðó÷í³é óïàêîâö³ 
ìîæíà ïåðåíîñèòè äâ³ ïîðö³¿ êàâè 
àáî ³íø³ íàïî¿ ³, ÿê áîíóñ, ïàïåðî-
â³ ñåðâåòêè – â êèøåíüö³-çàòèñ-
êà÷³. Â³äòàê ïåðåâàãè î÷åâèäí³, –  
ðóêè íå îáïå÷åí³, ³ êîëè äðóãà 
ðóêà çàëèøàºòüñÿ â³ëüíîþ, ìîæíà 
ïðèõîïèòè ³ç ñîáîþ ³ùå áóäü-ùî. 
Íàïðèêëàä, áóëî÷êó, ò³ñòå÷êî, êà-
íàïêó. Âàì ñïîäîáàëîñÿ? Àäæå ³ 
ñïðàâä³, – äóæå çðó÷íî!

News unipack.ru

Ó ïåð³îä òðàâíåâèõ ñâÿò ì³æ-
íàðîäíå ðåéòèíãîâå àãåíòñòâî 
Standard & Poor’s (S&P) ï³äâè-
ùèëî ñóâåðåííèé êðåäèòíèé 
ðåéòèíã Áðàçèë³¿ íà îäèí ïóíêò 
³ç “ÂÂ +” äî ð³âíÿ “ÂÂÂ -”. Çà-
âäÿêè öüîìó Áðàçèë³ÿ ââ³éøëà 
äî êëóáó êðà¿í ³ç ñóâåðåííèì 
ðåéòèíãîì ³íâåñòèö³éíî¿ êàòåãî-
ð³¿. Ãîëîâíó ðîëü ó òàêîìó ï³ä-
âèùåíí³, íà äóìêó àíàë³òèê³â, 
ç³ãðàâ óñï³øíèé ïðîäàæ ð³çíî-
ìàí³òíî¿ áðàçèëüñüêî¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåäàº Reuters.

Ïîä³ÿ âèêëèêàëà ó Áðàçèë³¿ 
ñïðàâæí³é á³ðæåâèé êàðíàâàë ³ç 
øàìïàíñüêèì, â³òàííÿìè 
ïðåçèäåíòà êðà¿íè ³ çëå-
òîì ïðîâ³äíîãî á³ðæåâîãî 
³íäåêñó Bovespa â³äðàçó íà 
5%.

Ó êîìåíòàð³ ïî ï³äâè-
ùåííÿ ðåéòèòíãó Áðàçèë³¿ 
àíàë³òèêè S&P â³äçíà÷èëè 
ñóòòºâå çíèæåííÿ çîâí³ø-
íüîãî áîðãó, çì³öíåííÿ 
áðàçèëüñüêèõ ³íñòèòóò³â, à 
òàêîæ ïîêðàùåííÿ òåíäåí-
ö³é äî çðîñòàííÿ. Ãîëîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ ï³äâèùåííÿ 
ðåéòèíãó àíàë³òèêè ââàæà-
þòü çðîñòàííÿ ïðîôèöèòó 
òîðãîâîãî áàëàíñó ³ íàêî-
ïè÷åííÿ çà éîãî ðàõóíîê âåëè÷åç-
íîãî ðåçåðâó öåíòðîáàíêîì êðà¿íè.

Òîðãîâèé ïðîôèöèò, â ñâîþ 
÷åðãó, çá³ëüøóºòüñÿ çàâäÿêè ïðî-
äàæó çíàìåíèòî¿ áðàçèëüñüêî¿ 
êàâè, àïåëüñèíîâîãî ñîêó, à òàêîæ 
çåðíà, ì’ÿñà, åòàíîëó, ðóäè, ìåòà-
ë³â, íàôòè ³ ãàçó. Ïðèáóòîê â³ä íèõ 
ñêëàäàº áëèçüêî äâ³ òðåòèíè óñüîãî 
ïðèáóòêó êðà¿íè. “Ñèðîâèííèé ñåê-
òîð áóâ íàéâàæëèâ³øèì ôàêòîðîì ó 
äîñÿãíåíí³ Áðàçèë³ºþ ³íâåñòèö³éíî¿ 
êàòåãîð³¿”,- ï³äêðåñëþº äèðåêòîð 
³ ïàðòíåð RC Consultores Ôàáèî 
Ñèëüâåéðà.

Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ï³ñëÿ 
ï³äíÿòòÿ ðåéòèíãó S&P êóðñ áðà-
çèëüñüêîãî ðåàëó ùîäî äîëàðó 
çì³öíèâñÿ á³ëüøå í³æ íà 3%, åêñ-
ïîðò áðàçèëüñüêî¿ ñèðîâèíè â³ä 
öüîãî íå ïîñòðàæäàº: êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæí³ñòü çáåðåæåòüÿ çàâäÿêè 
çðîñòàííþ ö³í íà öþ ñèðîâèíó çà 
êîðäîíîì. “Ó Áðàçèë³¿ çàðàç óñÿ 
ñ³ëüãîñïðîäóêö³ÿ äàº ïðèáóòîê, ÷è 
öå º àïåëüñèíîâèé ñ³ê, çåðíî àáî 
öåëëþëîçà”, – êàæå Ìèëòîí Ðåãî, 

îäèí ³ç äèðåêòîð³â áðàçèëüñüêîãî 
ï³äðîçä³ëó àìåðèêàíñüêîãî âèðîá-
íèêà ñ³ëüãîñïîáëàäíàííÿ Case IH.

Ïîçàòèì ó áðàçèëüñüêèõ ïðîãíî-
çàõ êðèºòüñÿ ³ äåÿêà íåáåçïåêà. Íå-
çâàæàþ÷è íà òå, ùî åêñïåðòè ïðî-
ãíîçóþòü âèñîê³ ö³íè íà ñèðîâèíó â 
íàéáëèæ÷³ 3-10 ðîê³â, º éìîâ³ðí³ñòü, 
ùî ö³íè ìîæóòü çíèçèòèñÿ (íàïðè-
êëàä, ÷åðåç ðåöåññ³þ ó ÑØÀ). ² åêî-
íîì³êà Áðàçèë³¿, ÿêà ì³öíî ñêð³ïëåíà 
íà åêñïîðò³ ð³çíîìàí³òíî¿ ñèðîâèíè, 
ìîæå âòðàòèòè ñâîþ ³íâåñòèö³éíó 
êàòåãîð³þ.

Òàê, ÿêùî ö³íè íà ñèðîâèíó 
âïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ äâîõ ðîê³â 

çíèçÿòüñÿ á³ëüø í³æ íà 20%, Áðàçè-
ë³ÿ ç³òêíåòüñÿ ³ç ñåðéîçíèìè íåãà-
òèâíèìè åêîíîì³÷íèìè íàñë³äêàìè 
òàêîãî ñïàäó. ² âñå æ òàêè, öå íàäòî 
ïîõìóðèé ïðîãíîç, êàæóòü àíàë³òè-
êè, Áðàçèë³ÿ â òàêîìó âèïàäêó íå 
áóäå ºäèíîþ êðà¿íîþ, ÿêó á ñï³òêà-
ëè òðóäíîù³.

Ï³äñóìîâóþ÷è ñêàçàíå, ï³äêðåñ-
ëèìî, ùî ðåéòèíã Áðàçèë³¿ âïåðøå 
â ¿¿ ³ñòîð³¿ ïåðåéøîâ ç³ ñïåêóëÿòèâ-
íî¿ êàòåãîð³¿ äî ³íâåñòèö³éíî¿. Êðà-
¿íà ñòàëà ó ñïèñêó 14-þ êðà¿íîþ, 
ÿê³é ïðèñâî¿ëè ðåéòèíã S&P ³íâåñ-
òèö³éíî¿ êàòåãîð³¿. Âîäíî÷àñ àãåíò-
ñòâî ï³äâèùèëî êîðîòêîòåðì³íîâèé 
ñóâåðåííèé êðåäèòíèé ðåéòèíã 
Áðàçèë³¿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³ä “Â” 
äî “À-3”. Êðà¿íà òàêîæ ìàº ðåéòèí-
ãè â³ä ïðîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ ðåé-
òèíãîâèõ àãåíòñòâ Moody’s Investors 
Service òà Fitch Ratings. Âò³ì, â îáîõ 
âèïàäêàõ ðåéòèíã Áðàçèë³¿ º íà îäíó 
ïîçèö³þ íèæ÷å, í³æ ïîòð³áíî äëÿ 
ïåðåõîäó ³ç ñïåêóëÿòèâíî¿ êàòåãîð³¿ 
äî ³íâåñòèö³éíî¿.

www.rbc.ru

Áðàçèë³ÿ ñòàº ³íâåñòèö³éíîþ 
çàâäÿêè ÿê³ñí³é êàâ³

Якщо поговорили  
по мобільнику –  

тоді не пийте каву

Розмова по мобільнику із коханою 
людиною, чи півфіліжанки кави?

 Äèçàéíåðñüêà ðîçðîáêà

Знайомтеся:  
Чайний кубик!

íàñ ÷àé. ßê æå â³í ïðàöþº? Íà 
êóáèêó º ñïåö³àëüíà êë³ïñà ³ç 
çàòèñêà÷åì, ¿¿ òðåáà â³ä³ãíóòè 
³ çàêð³ïèòè íà í³é ÷àéíèé ïàêå-
òèê. Ïîò³ì â³ä³ãíóòè êë³ïñó â³ä 
êóáèêà, çàâäÿêè öüîìó àâòî-
ìàòè÷íî ââ³ìêíåòüñÿ òàéìåð.

Ïîêëàâøè êë³ïñó ç ïàêåòè-
êîì äî ÷àøêè, ìîæíà çàéìà-
òèñÿ ñâî¿ìè ñïðàâàìè. ×åðåç 
3 õâèëèíè òàéìåð âèìêíåòüñÿ, 
³ êóáèê àâòîìàòè÷íî âèòÿãíå 
êë³ïñó ç ÷àøêè. Îò ³ âñå, – ÷àé 
ãîòîâèé!

News unipack.ru
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Òèðàæ 1000 ïðèì. 

 Ç ³ñòîð³¿ Êàâè  Âèñòàâêîâ³ íîâèíè

П’єра Ерме сьогодні називають 
наймоднішим кондитером Пари-
жа.

П’єр Ерме – для тих, кого не ди-
вують екзотичні тістечка з пелюст-
ками троянди чи десерти із зеленою 
квасолею. Взагалі ж марка Pierre He-
rme Paris – бренд високої кулінарії. 
Сьогодні це – французький бренд, 
а сам П’єр Ерме є кавалером Орде-
ну Почесного Легіону (саме за свій 
внесок у розвиток кулінарного мис-
тецтва).

Його історія бере початок у 1996 
році в Японії, де продукція Pierre 
Herme також є знаменитою, як і ві-
дома в усьому пристрасть японців 
до сумок Louis Vuitton.

Співпраця Lipton i Pierre Herme, 

напевно, також можлива і зрозуміла 
тільки в Японії. Саме в цій країні Li-
pton випустив холодний чай, кожна 
пляшка якого супроводжується бре-
локом Pierre Herme у формі одного з 
восьми знаменитих тістечок бренду 
Pierre Herme.

Судячи з усього, Lipton зробив 
вірний хід. Нині в мережі уже з’яви-
лися повідомлення колекціонерів 
брелоків Pierre Herme, які зверта-
ються до японських блоггерів з про-
ханням купити і вислати їм незвичні 
примірники співпраці Lipton та Pie-
rre Herme. Це перший випадок, коли 
звичайні акційні брелоки бренду в 
одній країні здійняли стільки галасу 
за її межами.

Brandnews.ua

Протягом другої половини 
ХVIII ст. кава поширилася в усій 
Європі та Північній Америці. 
Щоб задовольнити зростаючий 
попит міжнародного ринку в каві, 
ко лоністи з Європи шукали в тро-
пічних країнах райони для її ви-
рощування. Відтак культивуван-
ня кави набуло системного 
ха рактеру.

Голландці були першими євро-
пейцями, котрим вдалося виростити 
саджанці кавового де рева. Арабські 
держави, побою ючись втрати моно-
полії на тор гівлю цінним продук-
том, суворо охороняли зелені зерна. 
Проте чимало купців, дипломатів, 
ман дрівників намагалися викрасти 
цінне насіння. Лише в 1616 році по-
щастило голландцю Петеру Ван дер 
Броке, який займався торгівлею кави 
в єменському порту Мокка. Зерна 
кавового дерева були висаджені в 
ботан ічному саду в Амстердамі, і 
шведський вчений Карл Лінней ви-
ростив з них вид кави “Кава Арабі-
ка”. В 1658 році голландці створили 
кавову плантацію в своїй колонії на 
Цейлоні (тепер Шри-Ланка). В 1706 
році вдало ся виростити тендітне де-
ревце в гряді міста в Амстердамі.

Французи одержали зерна кави 
чесним шляхом і не поцупили їх, 
як це зробили гол ландці, з котрими 
вони конку рували у вирощуванні 

кавових дерев у теплицях на конти-
ненті. Зерна стали подарунком для 
короля Франції Людовика XIV від 
султана Ємену на знак подяки. Це 
відбувалося тоді, коли фран цузький 
лікар зцілив султана від тяжкого за-
палення вуха. В 1714 році екзотичне 
кавове деревце посадили в паризь-
кому ботаніч ному саду. А з його 
зерен зго дом були вирощені кавові 
дере ва у французьких колоніях в 
Південній та Центральній Аме риці 
і на Карибах.

Т. Костів.

Ó Öåíòðàëüíîìó Êèòà¿ â ãî-
ðàõ Âóäàí çíàéäåí³ íàéäàâí³ø³ 
÷àéí³ äåðåâà, ÿê³ áóëè íåâ³ä’ºì-
íîþ ÷àñòèíîþ áàãàòîâ³êîâî¿ 
÷àéíî¿ êóëüòóðè òàî¿ñò³â. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº China View.

11 ñòàðèõ ÷àéíèõ äåðåâ çíà-
éøëè ó äèêèõ ë³ñàõ â ãîðàõ Âóäàí 
á³ëÿ õðàìó, ÿêèé çâåäåíî â ïåð³-
îä ïðàâë³ííÿ äèíàñò³¿ Þàíü (1234 
– 1368 ðð.). Íàéá³ëüøå ç äåðåâ 
ñÿãàº â äèàìåòð³ ìàéæå 5 ìåòð³â. 
Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî òàêà çíà-
õ³äêà º çíà÷íèì âíåñêîì ó âèâ÷åí-
í³ ãåîãðàô³÷íîãî ðîçïîä³ëó êèòàé-
ñüêèõ ÷àéíèõ ðåñóðñ³â, çîêðåìà, 
÷àéíî¿ êóëüòóðè â ãîðàõ Âóäàí.

Òàî¿çì (äàîñèçì) – òðàäèö³éíå 
êèòàéñüêå â÷åííÿ, äî ñêëàäó ÿêîãî 
âõîäÿòü åëåìåíòè ðåë³ã³¿, ì³ñòèêè, 
âîðîæáè, øàìàíñòâà, ìåäèòàö³é-
íî¿ ïðàêòèêè, à òàêîæ ô³ëîñîô³ÿ 
òà íàóêà.

Ï³äãîòóâàëà Þë³ÿ Öþïêà.

Виставка “World Tea 
Expo” у Лас-Вегасі 
зустріла учасників 

і гостей з усього світу
Â àìåðèêàíñüêîìó ì³ñò³ 

Ëàñ-Âåãàñ â³äáóâñÿ ïðåäñòàâ-
íèöüêèé ôîðóì “World Tea 
Expo” äëÿ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â 
÷àéíî¿ ãàëóç³.

Ó ïðîãðàì³ âèñòàâêè, ÿêà çà-
âåðøèëàñÿ 1 ÷åðâíÿ 2008 ðîêó, 
áóëè âêëþ÷åí³ òðàäèö³éí³ çàõîäè, 
çîêðåìà, êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè, 
ìàéñòåð-êëàñè, äåãóñòàö³¿ òîùî. 
Ó ðàìêàõ “World Tea Expo” îðãàí³-
çàòîðè ïðîâåëè òàêîæ “World Tea 
Championship”.

Ó÷àñíèêàìè âèäîâèùíîãî ôî-
ðóìó ñòàëè á³ëüø í³æ 250 åêñïî-
íåíò³â.

Coffeetea.ru

У Парижі організовано 
виставку живопису 
іранського кавового 

мистецтва
Ó òðàâí³, â ñòîëèö³ Ôðàíö³¿ 

ç óñï³õîì ïðîéøëà äâîòèæíåâà 
âèñòàâêà æèâîïèñó ³ðàíñüêèõ 
õóäîæíèê³â, ìèñòåöòâî ÿêèõ 
âèêîðèñòîâóâàëîñü â îôîðì-
ëåíí³ ³ñòîðè÷íèõ êàâîâèõ äî-
ì³â.

Öÿ ìèñòåöüêà ïîä³ÿ ïðîâîäè-
ëàñÿ â ïàì’ÿòü ïðî ïåðñüêîãî åï³÷-
íîãî ïîåòà Ôèðäîóñ³. Ïðåäñòàâ-
ëåíèé â³äâ³äóâà÷àì æèâîïèñ – öå 
ôîðìà ðåë³ã³éíîãî ìèñòåöòâà, ÿêå 
ïîïóëÿðèçóâàëî â³ðó, ðåë³ã³éíèõ 
ä³ÿ÷³â ³ íàö³îíàëüíèõ ãåðî¿â. Íàé-
â³äîì³ø³ ³ðàíñüê³ õóäîæíèêè öüîãî 
ìèñòåöüêîãî íàïðÿìó: Àõìàä Õà-
ëèë³, Õîññåéí Õàìåäàí³, Ìîõàì-
ìàä Ôàðàõàí³, Äæàâàä Àêèë³.

English.farsnews.com

Чашка–непроливашка 
для кави

Бельгійський дизайнер Laurent Corio розробив і пропонує шануваль-
никам кави нове рішення елегантної кавової чашечки.

Елегантне рішення від бельгійського дизайнера Laurent Corio.

Авжеж, як незручно пити на ходу із одноразової склянки: 
або сам обіллєшся, або ж виплеснеш каву на перехожих. Тому 
дизайнер Laurent Corio вирішив зарадити цій проблемі. Він 
запропонував нову чашку з накривкою, в якій є отвір.

Відтепер ви можете спокійно насолоджуватись кавою, і не 
хвилюватися за свій піджак. І навіть, якщо ви присіли за сто-
лик, то накривка слугуватиме вам у якості блюдечка.

Інтернет-повідомлення.

Британська спілка із захисту 
та допомоги тваринам “Голубий 
хрест” організувала благочинне 
чаювання для собак.

У лондонських кафе тварин при-
гощали бисквітами і чаєм. Власники 
собак платили за це гроші, які пере-
рахують у фонд допомоги тваринам.

“Голубий хрест” проводить різ-
номанітні акції майже щомісяця 
– кінські перегони, виставки псів і 
котів, конкурси краси тощо. Спілка 
також опікується покинутими тва-

ринами, допомагає знайти хворим, 
старим, безпритульним собакам і 
котам нових господарів.

У Лондоні вже декілька років 
працює ресторан “Блюберд”, куди 
можна приходити із псами, для яких 
розроблене спеціальне меню. Так, 
клієнт може замовити собі і твари-
ні обід. Собакам тут пропонують не 
лише гамбургери з м’ясом і овочами, 
а й вишукані коктейлі з пива, кави, 
молока.

Gpu.ua.info

У XVIII столітті кава поширилася 
в усій Європі та Північній Америці

 Çíàõ³äêè äàâíèíè

У Китаї знайдено 
найдавніший чай у світі

 Äèçàéíåðñüêà ðîçðîáêà

 Áðàòè íàø³ ìåíø³

×àþâàííÿ äëÿ áðèòàíñüêèõ ñîáàê

 Áðåíä âèñîêî¿ êóë³íàð³¿

Французькі брелоки–тістечка до пляшкового чаю
 Ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ

Êîôå¿í íåçàì³ííèé, ÿêùî 
âàì ïîòð³áíî øâèäêî ï³äáàäüî-
ðèòèñÿ. Êîôå¿í, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ 
â çåëåíîìó ÷à¿, ä³º íà îðãàí³çì 
ëþäèíè ïîâ³ëüíî ³ äåë³êàòíî íà 
â³äì³íó â³ä êîôå¿íó, ùî º ó êàâ³ 
³ ÷îðíîìó ÷à¿. Äàë³ ç’ÿñóºìî, 
ÿêèé æå âì³ñò êîôå¿íó â ð³çíèõ 
ñîðòàõ ÷àþ, ³ ÿêèé íàéá³ëüøå 
ï³äõîäèòü äëÿ íàñ?

Óñ³ ñîðòè ÷àþ ³ç ñàìîãî ïî÷àò-
êó ðîñòóòü íà îäí³é ³ ò³é ñàì³é ðîñ-
ëèí³ – camellia sinensis (ëàò.- ÷àé). 
Ïîäàëüø³ â³äì³ííîñò³ ó êîëüîð³ òà 
àðîìàò³ ÷àþ çàëåæàòü â³ä áàãàòüîõ 
ôàêòîð³â. Ëèñòÿ, ÿê³ çãîäîì ðîá-
ëÿòüñÿ ÷îðíèì, çåëåíèì àáî á³ëèì 
÷àºì, çáèðàþòü ó ð³çí³ ïîðè ðîêó. 

Àëå âàæëèâèì º òå, ÿê³é îáðîáö³ 
âîíè íàäàë³ ï³äëÿãàþòü. Ëèñòÿ äëÿ 
÷îðíîãî ÷àþ ôåðìåíòóþòü, äëÿ çå-
ëåíîãî – ëèøå íåäîâãî âèñóøóþòü 
áåç ôåðìåíòàö³¿, à äëÿ á³ëîãî – âè-
ñóøóþòü ïðèðîäíèì øëÿõîì.

Êîëè êîôå¿í ïîòðàïëÿº äî îð-
ãàí³çìó, éîãî ä³ÿ ïîì’ÿêøóºòüñÿ 
òàí³íàìè, â³äòàê â³í íàäõîäèòü ó 
êðîâ ïîñòóïîâî. Îñü, ÷îìó âäåíü 
÷è ââå÷åð³ êðàùå â³ääàòè ïåðå-
âàãó á³ëüø ì’ÿêîìó çåëåíîìó ÷àþ, 
àáè áàäüîðèé åôåêò êîôå¿íó íå 
çàâàäèâ âàì ñïîê³éíî çàñèíàòè 
âíî÷³. Òàêîæ ñë³ä ââàæàòè íà òå, 
ùî ó ðîçñèïíîìó ÷à¿ ìåíøå êîôå-
¿íó, í³æ ó ïàêåòîâàíîìó.

Americanhronicle.com

ßê ä³º íà íàñ êîôå¿í, 
ùî ì³ñòèòüñÿ â çåëåíîìó ÷à¿?


