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Сё лет няя во сень для Кі тая шмат 

у чым ад мет ная. Пяць га доў та му 

стар шы ня КНР Сі Цзінь пін аб вяс-

ціў пра клю ча выя прын цы пы гіс-

та рыч най іні цы я ты вы ад ра джэн ня 

Шаў ко ва га шля ху ў су час ных умо-

вах. Гэ тая крэ а тыў ная пра па но ва 

пра гу ча ла спа чат ку ў Ка зах ста-

не, а пас ля ў Ін да не зіі. Та ды яна 

па да ва ла ся хі ба што пры го жым 

сло га нам, шмат хто су мня ваў ся ў 

маг чы мас ці прак тыч най рэа лі за-

цыі та ко га маш таб на га, на са мрэч 

транс на цы я наль на га пра ек та, які 

аб' яд наў усе кан ты нен ты. Ад нак 

час рас ста віў усё па мес цах. Ця пер 

усе пра па но вы, вы лу ча ныя стар-

шы нёй КНР, знай шлі ўва саб лен не 

ў кан крэт ных спра вах. Што не ад-

ной чы пад крэс лі лі ўдзель ні кі юбі-

лей на га V Фо ру му су пра цоў ніц тва 

СМІ «Адзін по яс, адзін шлях», які 

быў ар га ні за ва ны га зе тай «Жэнь-

мінь жы баа» ра зам з Цэнт раль ным 

ка мі тэ там Ка му ніс тыч най пар тыі 

Кі тая і ўра дам пра він цыі Хай нань. 

Ме ра пры ем ствы прай шлі ў зна ка-

вым мес цы — ста лі цы што га до ва га 

Азі яц ка га фо ру му — па сёл ку Бо аа, 

што на ўсход нім уз бя рэж жы вост-

ра ва Хай нань. Больш за 250 прад-

стаў ні коў з 90 кра ін і між на род ных 

ар га ні за цый, 205 срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі, у тым лі ку і прад стаў-

ні кі з Бе ла ру сі, са бра лі ся ў ад ной 

за ле, каб ра зам аб мер ка ваць план 

уза е ма дзе ян ня па між СМІ, а так-

са ма па дзя ліц ца дум ка мі аб перс-

пек ты вах гла баль на га пра ек та. Як 

іні цы я ты ва Пад ня бес най ста ла су-

свет ным трэн дам?

«Па пя ро выя» 
пра ек ты

Як вя до ма, за апош нія дзе ся ці-

год дзі не ка то рыя кра і ны пра па ноў-

ва лі свае кан цэп цыі ад ра джэн ня 

Шаў ко ва га шля ху. Тут вар та зга-

даць ідэю, агу ча ную яшчэ ў 1996-м 

япон скім ура дам пад наз вай 

«Дып ла ма тыя Шаў ко ва га шля ху». 

У 1999 го дзе Кан грэ сам ЗША быў 

пры ня ты «Thе Sіlk Rоаd Strаtеgу 

Асt», які пра ду гледж ваў уз мац нен-

не аме ры кан скай да па мо гі кра і-

нам Цэнт раль най Азіі і Каў ка за з 

мэ тай па мян шэн ня ўплы ву Ра сіі 

ў рэ гі ё не. Во сен ню 2011-га ЗША 

аб на ві лі сваю іні цы я ты ву «Но ва га 

Шаў ко ва га шля ху», якая на той час 

бы ла на кі ра ва на на па ляп шэн не 

эка на міч на га ста но ві шча Аф га-

ні ста на з-за пе ра кід ван ня энер-

ге тыч ных рэ сур саў Цэнт раль най 

Азіі на поў дзень. Пас ля пла на ва-

ла ся шля хам ін тэ гра цыі эка но мік 

кра ін рэ гі ё на Цэнт раль най і Паўд-

нё вай Азіі (уклю ча ю чы Па кі стан і 

Ін дыю) ства рыць зо ну сва бод на га 

ганд лю, па бу да ваць транс парт ныя 

шля хі і га за пра во ды з поў на чы на 

поў дзень. Зрэш ты, усе гэ тыя ідэі 

за ста лі ся толь кі на па пе ры.

Не каль кі іні цы я тыў пад ло зун-

гам «Шаў ко ва га шля ху» аб вя шча-

лі ўра ды Паўд нё вай Ка рэі ў пе ры яд 

2009—2013 га доў. Усе яны ме лі на 

мэ це пра кла дан не шля хоў да сы-

ра він ных рэ сур саў кан ты нен та, у 

пры ват нас ці ў Цэнт раль най Азіі, і 

ўзмац нен не пры сут нас ці ў рэ гі ё не 

ка рэй ска га біз не су. Пас ля шмат 

га ва ры ла ся пра тое, што Япо нія, 

Ін дыя, Аў стра лія і ЗША су мес на 

бу дуць ства раць свой «аль тэр на-

тыў ны» Шаў ко вы шлях — «Ка лі дор 

рос ту Азія—Аф ры ка». Як дэк ла ра-

ва ла ся, яго прын цы по вым ад роз-

нен нем ад кі тай скай іні цы я ты вы 

з'яў ля ец ца тое, што ён бу дзе ары ен-

та ва ны на рас крыц цё маг чы мас цяў 

су пра цоў ніц тва пры ват на га сек та ра 

і спры яць пры цяг нен ню ін вес ты цый 

на рын кі, якія раз ві ва юц ца.

Як за ўва жа юць экс пер ты, ця-

пер лёг ка пе ра ка нац ца, што ні 

ад на з гэ тых іні цы я тыў не на сі ла 

ўні вер саль на га ха рак та ру і не ме ла 

комп лекс на га па ды хо ду. Фі ла со фія 

кож на га з та кіх пра ек таў аб мя жоў-

ва ец ца тым, што ад на ці не каль кі 

«кра ін-за сна валь ніц» атры ма юць 

пэў ную вы га ду ад улас на га до сту-

пу да тан ных рэ сур саў кра ін, якія 

раз ві ва юц ца.

Пяць кі рун каў
Кі тай ская іні цы я ты ва пер ша-

па чат ко ва грун та ва ла ся на ін-

шых прын цы пах. Стар шы ня КНР 

у 2013 годзе ад ра зу пра па ноў ваў 

пяць клю ча вых кі рун каў, па якіх 

мо гуць быць рэа лі за ва ны су мес-

ныя пра ек ты ў рам ках іні цы я ты вы 

«По яса і шля ху». Перш за ўсё, гэ та 

ўзмац нен не па лі тыч ных кан суль-

та цый па між кра і на мі. Сі Цзінь пін 

пра па на ваў рэ гу ляр на пра во дзіць 

пад ра бяз ны аб мен дум ка мі па 

стра тэ гіі і так ты цы эка на міч на га 

раз віц ця. Кі ру ю чы ся прын цы пам 

да сяг нен ня адзін ства ду мак пры 

за ха ван ні ад роз нен няў і шля хам 

кан суль та цый пра дука ваць пра гра-

мы і ме ра пры ем ствы па раз віц ці 

рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва, даць 

«зя лё нае свят ло» для рэ гі я наль най 

эка на міч най ін тэ гра цыі ў па лі тыч-

ным і пра ва вым пла не.

Так са ма бы ло пра па на ва на ак-

ты ві за ваць раз віц цё адзі най транс-

парт най сіс тэ мы. Стар шы ня КНР 

за явіў пра га тоў насць Кі тая ак тыў-

на раз гля даць з усі мі кра і на мі ўдас-

ка на лен не ад па вед най транс гра-

ніч най інф ра струк ту ры на ка рысць 

па сту по ва га ства рэн ня та кой сет кі, 

якая злу чае Ус ход нюю, За ход нюю 

і Паў днё вую Азію. Гэ та ства рае 

спры яль ныя ўмо вы для эка на міч-

на га раз віц ця і пе ра мя шчэн ня гра-

ма дзян кра ін рэ гі ё наў све ту.

Га вор ка вя ла ся і пра ўзмац нен не 

ганд лё вых су вя зяў. У эка на міч най 

па ла се Шаў ко ва га шля ху пра жы-

вае звыш трох міль яр даў ча ла век, 

гэ та ве лі зар ныя рын кі. Ві да воч на, 

што ганд лё ва-ін вес ты цый нае су-

пра цоў ніц тва мае вя лі кі па тэн цы-

ял. Мэ та згод на шу каць адэ кват ныя 

схе мы спра шчэн ня ўмоў для ганд-

лю і ін вес ты цый, пра ца ваць над 

лік ві да цы яй ганд лё вых бар' е раў, 

зні жэн нем не па трэб ных вы дат каў, 

па вы шэн нем хут ка сці і якас ці эка-

на міч ных апе ра цый.

Ла гіч на мер ка ва ла ся па ве лі чэн не 

раз лі каў у на цы я наль ных ва лю тах. 

Кі тай пра па на ваў ак тыў на пе ра хо-

дзіць да та кой схе мы. Гэ та пра лі ча-

ны крок, па коль кі пе ра ход да на цы-

я наль ных ва лют пры аб ме нах і раз-

лі ках у бя гу чых і ка пі таль ных апе ра-

цы ях здоль ны знач на зні зіць вы дат кі 

на гра шо выя апе ра цыі, ума ца ваць 

фі нан са выя сіс тэ мы кра ін, пра ду хі-

ліць фі нан са выя ры зы кі, па вы сіць 

між на род ную кан ку рэн та здоль насць 

рэ гі я наль най эка но мі кі.

Яшчэ адзін важ кі ар гу мент — 

уз мац нен не су вя зяў на ўзроў ні 

лю дзей. Між дзяр жаў ныя ад но сі-

ны бу ду юц ца на ўза ем най друж бе 

на ро даў. Для та го каб да маг чы ся 

пос пе хаў па зга да ных кі рун ках, 

не аб ход на аба вяз ко ва мець на-

род ную пад трым ку, ак ты ві за ваць 

дру жа люб ныя кан так ты на ро даў, 

ума ца ваць па ра зу мен не і тра ды-

цый нае сяб роў ства. Та кім чы нам 

рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва атры-

мае тры ва лую са цы яль ную і гра-

мад скую ба зу.

Та кі мі бы лі прын цы по выя па-

ды хо ды кі тай ска га кі раў ніц тва 

пры ства рэн ні іні цы я ты вы «По яса 

і шля ху». «Усё пра хо дзіць ад кры та 

і праз рыс та. Ня ма ні я кай да мі ну ю-

чай сі лы, ёсць толь кі раў на праў ны 

ўдзел усіх ба коў. Ня ма ні я кіх цём-

ных спраў, ёсць толь кі ад кры тасць і 

транс па рэнт насць. Ня ма прын цы пу 

«пе ра мож ца за бя рэ ўсё», ёсць імк-

нен не да ўза ем най вы га ды і су мес-

на га вый гры шу», — так акрэс ліў 

прын цы по выя па ды хо ды Кі тая мі-

ністр за меж ных спраў КНР Ван І.

Для ўва саб лен ня гла баль ных 

пра ек таў пры Дзяр жаў ным ка мі тэ-

це па раз віц ці і рэ фор ме бы ла ар-

га ні за ва на кі раў ніц кая кан цы ля рыя. 

Ад крыў ся Азі яц кі банк інф ра струк-

тур ных ін вес ты цый. Так са ма на ча-

ле з кі тай скім ура дам быў ство ра ны 

Су мес ны ін вес ты цый ны фонд. За 

пяць га доў рэа лі за цыі іні цы я ты вы 

«Адзін по яс, адзін шлях» Кі тай пад-

пі саў 103 да ку мен ты аб су пра цоў-

ніц тве з 88 кра і на мі і між на род ны мі 

ар га ні за цы я мі. Су куп ны ганд лё вы 

аба рот Кі тая з кра і на мі іні цы я ты вы 

«Адзін по яс, адзін шлях» пе ра вы сіў 

пяць трыль ё наў до ла раў, су куп ны 

аб' ём ін вес ты цый Кі тая ў кра і ны, 

ахоп ле ныя іні цы я ты вай, пе ра вы-

сіў 70 міль яр даў до ла раў. Кі тай скія 

прад пры ем ствы ад кры лі 75 зон 

ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў-

ніц тва ў кра і нах іні цы я ты вы, якія за-

бяс пе чы лі 200 ты сяч но вых ра бо чых 

мес цаў. Ба кі су мес на вы пра ца ва лі 

но вую ма дэль су пра цоў ніц тва для 

раз віц ця гла баль най эка но мі кі і рэ-

гі я наль най ін тэ гра цыі.

«Вы лу ча ная Кі та ем іні цы я ты ва 

«Адзін по яс, адзін шлях» па да ла 

важ ную плат фор му для пра соў ван-

ня між на род на га су пра цоў ніц тва, 

пра па на ва ла но вае мыс лен не», — 

ад зна чаў Ген сак ра тар ААН Ан то ніу 

Гу тэ рэш. Ён пад крэс лі ваў, што гэ-

тая стра тэ гія да зво лі ла за пус ціць 

но выя інф ра струк тур ныя пра ек ты, 

пры цяг нуць ін вес ты цыі ў кра і ны, 

якія раз ві ва юц ца, і зні зіць бес пра-

цоўе. «Бу даў ніц тва «Ад на го по яса, 

ад на го шля ху» ўяў ля ец ца ўза е ма-

вы гад ным і вый грыш ным для ўсіх 

ба коў», — за ўва жыў Гу тэ рэш.

Без бар' е раў
Кі тай ская іні цы я ты ва «Адзін 

по яс, адзін шлях» на кі ра ва на на 

ўсе агуль нае раз віц цё, і сён ня мож-

на ўжо ка заць аб яе пе ра хо дзе на 

но вы, больш вы со кі і якас ны этап 

рэа лі за цыі. Та кое мер ка ван не вы-

ка заў на фо ру ме су пра цоў ніц тва 

СМІ кі раў нік га зе ты «Жэнь мінь 

жы баа» Лі Ба а шань. «Ця пер пе-

рад ча ла вец твам ста яць сур' ёз ныя 

вы клі кі. Эфек тыў ныя ад ка зы на іх 

мож на знай сці толь кі су мес ны мі на-

ма ган ня мі. Нам уяў ля ец ца, што іні-

цы я ты ва «Адзін по яс, адзін шлях» 

як раз мо жа пра па на ваць ма дэль 

ра шэн няў для мно гіх праб лем су-

час нас ці, са дзей ні чаць пад тры ман-

ню мі ру і па шы рэн ню гла баль най 

ка а пе ра цыі», — за явіў Лі Ба а шань. 

Па яго сло вах, важ най асаб лі вас цю 

гэ та га маш таб на га пра ек та з'яў-

ля ец ца той факт, што ён уліч вае 

ін та рэ сы кра ін, якія раз ві ва юц ца, а 

не ары ен та ва ны вы ключ на на вя-

ду чыя эка но мі кі пла не ты.

Га во ра чы аб знеш няй па лі ты-

цы Кі тая, Лі Ба а шань пад крэс ліў, 

што КНР за апош нія га ды ўнес ла 

знач ны ўклад у пад тры ман не ста-

біль нас ці ў рэ гі ё не і све це. «Кі тай 

не бу дуе бар' е ры і пе ра шко ды для 

ін шых кра ін, ён вы сту пае су праць 

пры мя нен ня сі лы і ві тае ўза е ма дзе-

ян не ва ўсіх сфе рах, — за ўва жыў Лі 

Ба а шань. — Тут важ на ад зна чыць, 

што іні цы я ты ва «Адзін по яс, адзін 

шлях» рэа лі зу ец ца ў ад па вед нас ці 

з іс ну ю чы мі між на род ны мі пра ві ла-

мі. Не вы клю ча на, што з ча сам мы 

прый дзем да вы сно вы аб не аб ход-

нас ці ўдас ка на лен ня між на род най 

пра ва вой сіс тэ мы, але гэ та па він на 

быць на ту раль ная эва лю цыя на аб'-

ек тыў най і праз рыс тай асно ве».

Ві та ю чы ўдзель ні каў фо ру му, Лі 

Ба а шань кан ста та ваў, што гэ тае 

ме ра пры ем ства з го ду ў год дэ-

ман струе ды на мі ку і зна хо дзіць пад-

трым ку ся род мно гіх кра ін. «Наш 

фо рум — тры ва лая плат фор ма для 

дыя ло гу СМІ. «Жэнь мінь жы баа» 

бу дзе за ах воч ваць між на род ны 

аб мен і су пра цоў ніц тва, мы бу дзем 

імк нуц ца іс ці ў на гу з но вы мі плы ня-

мі ў га лі не ме дыя і сфе ры ін фар ма-

цый ных тэх на ло гій. Тэ ма іна ва цый 

заў сё ды бу дзе ў фо ку се на шых між-

на род ных су стрэч», — да даў ён.

Як за ўва жыў член Па літ бю ро 

Цэнт раль на га ка мі тэ та Ка му ніс-

тыч най пар тыі Кі тая Ху ан Кунь мін 

на су стрэ чы з удзель ні ка мі фо ру му 

су пра цоў ніц тва СМІ, «Адзін пояс, 

адзін шлях», ужо пе ра тва рыў ся 

з кан цэп цыі ў дзе ян не, з ба чан ня 

перс пек тыў у рэ аль насць. Ён вы-

ка заў над зею на тое, што СМІ за-

ці каў ле ных кра ін і рэ гі ё наў бу дуць 

бес пе ра пын на па глыб ляць уза е ма-

дзе ян не і ак тыў на рас паў сюдж ваць 

ін фар ма цыю аб іні цы я ты ве. За меж-

ныя прад стаў ні кі ў сваю чар гу вы ка-

за лі га тоў насць ума цоў ваць су пра-

цоў ніц тва па між СМІ і тым са мым 

унес ці боль шы ўклад ва ўва саб лен-

не гла баль на га пра ек та.

Бе ла русь — важ ны парт нёр Кі тая 

ў бу даў ніц тве «По яса і шля ху». Гэ та, 

да рэ чы, не ад ной чы пад крэс лі ваў 

стар шы ня КНР. «На шым краі нам 

вар та рас па чаць яшчэ вя лі кія на-

ма ган ні для ўма ца ван ня ганд лёва-

ін вес ты цый ных ад но сін», — за ўва-

жыў Сі Цзінь пін. Вель мі важ ным 

тут па да ец ца пра вя дзен не на ле та 

фо ру му «Адзін по яс, адзін шлях» на 

ба зе Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст-

ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень».

І яшчэ. Што да ты чыц ца ме на-

ві та ўза е ма дзе ян ня СМІ, то па між 

«Жэнь мінь жы баа» і «Звяз дой» раз-

ві ва ец ца плён нае су пра цоў ніц тва, 

што замацавана ў адпаведным Ме-

марандуме, падпісаным рэдакцыямі. 

Мы рэа лі зу ем су мес ны пра ект, які 

прад стаў ле ны на на шых ін тэр нэт-

пар та лах (на сайце «Звязды» ён 

называецца «Весткі з Кітая»), а 

так са ма на ста рон ках вы дан няў. Тут 

ад люст роў ва ец ца шы ро кая па літ ра 

жыц ця Бе ла ру сі і Кі тая. Ад мет на, 

што ў му зеі ад на го з вя ду чых СМІ 

све ту — «Жэнь мінь жы баа» адзін са 

стэн даў пры све ча ны ме на ві та на ша-

му су мес на му пра ек ту.

Мі ка лай ЛІТ ВІ НАЎ.

Мінск — Бо аа — Пе кін — Мінск.

ПЯ ЦІ ГОД КА 
НА ПЯЦЬ ТРЫЛЬ Ё НАЎ ДО ЛА РАЎ

Як іні цы я ты ва Пад ня бес най ста ла су свет ным трэн дам


