
ТРЫЛЬ ЁН 
ДО ЛА РАЎ У ГОД

Па вод ле афі цый ных да ных Кі-

тая, «Адзін по яс, адзін шлях» ахоп-

лі вае боль шую част ку Еў ра зіі, злу-

ча ю чы кра і ны, якія раз ві ва юц ца, у 

тым лі ку так зва ныя но выя эка но-

мі кі, і раз ві тыя кра і ны. На тэ ры то-

рыі ме гап ра ек та скан цэнт ра ва ны 

ба га тыя за па сы пры род ных рэ-

сур саў, пра жы вае 63 пра цэн ты на-

сель ніц тва пла не ты, а мер ка ва ны 

эка на міч ны маш таб вы ліч ва ец ца 

дзя сят ка мі трыль ё наў до ла раў.

На сім по зі у ме ў го нар пя ці год-

дзя аб вя шчэн ня іні цы я ты вы Сі 

Цзінь пін за явіў, што су мес нае бу-

даў ніц тва «Ад на го по яса, ад на го 

шля ху» ад па вя дае па тра ба ван ням 

рэ фор маў сіс тэ мы гла баль на га кі-

ра ван ня. У гэ тым пра цэ се ад люст-

роў ва ец ца кан цэп цыя су поль нас ці 

адзі на га лё су. Гла баль ная кан цэп-

цыя атры ма ла пад трым ку больш 

за 100 кра ін све ту і між на род ных 

ар га ні за цый, якія ак тыў на пра соў-

ва юць яе рэа лі за цыю. Па вод ле ін-

фар ма цыі на чаль ні ка дзяр жаў на га 

ста тыс тыч на га ўпраў лен ня Ні на 

Цзіч жэ, якую агу чы ла «Жэнь мінь 

жы баа» ан лайн», су куп ны та ва ра-

аба рот Кі тая з кра і на мі-ўдзель ні-

ца мі гэ тай іні цы я ты вы пе ра вы сіў 

пяць трыль ё наў до ла раў (атрым лі-

ва ец ца фак тыч на трыль ён у год), а 

аб' ём пра мых ін вес ты цый пе ра вы-

сіў 70 мільярдаў до ла раў. Што га-

до вы пры рост склаў 7,2 пра цэн та, 

аб' ём но вых за клю ча ных да га во-

раў пе ра сяг нуў 500 міль яр даў до-

ла раў. За пя ці год ку ў кра і нах уз-

доўж Шля ху бы ло ство ра на звыш 

240 ты сяч но вых ра бо чых мес-

цаў.

«У той жа час мы па шы ра ем 

сфе ры для за меж на га ка пі та лу, 

ства ра ем вы со кія ўмо вы для біз-

не су, пры цяг ва ем ін вес ты цыі з 

кра ін уз доўж «По яса і шля ху», — 

за ўва жыў на мес нік мі ніст ра ка-

мер цыі Кі тая Цянь Кэ мін. За пяць 

га доў кі тай скія прад пры ем ствы ў 

кра і нах уздоўж «По яса і шля ху» 

па бу да ва лі 82 ганд лё ва-эка на міч-

ныя зо ны, у якія «за ся лі лі ся» 3995 

прад пры ем стваў. Бу даў ніц тва гэ-

тай ак тыў най сет кі бес пе ра пын на 

па шы ра ец ца. Кі тай пад пі саў або 

вы веў на больш вы со кі ўзро вень 

пяць па гад нен няў аб сва бод ным 

ганд лі з 13 кра і на мі ўздоўж «Пояса 

і шля ху». У шэ ра гу пра ек таў да сяг-

ну ты іс тот ны пра грэс.

Нін Цзіч жэ ад зна чыў, што Кі-

тай ак тыў на раз ві вае су пра цоў-

ніц тва ў сфе рах аду ка цыі, на ву кі. 

Дзя ку ю чы ўвя дзен ню сты пен дыі 

«Шаў ко вы шлях» і ства рэн ню 

на ву чаль ных уста ноў за мя жой, 

маг чы масць прай сці пад рых тоў ку 

атры ма лі тэх ніч ныя і кі раў ніц кія 

кад ры. Ле тась у Кі тай з кра ін уз-

доўж «По яса і шля ху» пры еха ла 

больш чым 300 ты сяч сту дэн таў, а 

з КНР ад пра ві лі ся 60 тысяч. Мяр-

ку ец ца, што да 2020 го да коль-

касць ту рыс таў у гэ тых дзяр жа вах 

пе ра вы сіць 85 міль ё наў ча ла век, 

а агуль ны аба рот гэ тай сфе ры 

скла дзе 110 міль яр даў.

«Ана лі зу ю чы мі ну лае, мы па він-

ны ра зу мець, што Вя лі кі шаў ко вы 

шлях слу жыў не толь кі ганд лё вым 

шля хам. Ён ады гра ваў ро лю да ро-

гі сяброўства, якое бес пе ра пын на 

ўма цоў вае гу ма ні тар ныя аб ме ны 

па між роз ны мі кра і на мі. Нель га 

ад маў ляц ца ад да лей ша га асва-

ен ня і пад аў жэн ня гэ та га шля ху, 

бо на шы прод кі даў но ўжо ад зна-

чы лі яго важ насць», — ска заў на-

мес нік ген ды рэк та ра Ме ды я кар-

па ра цыі Кі тая Ху Бан шэн.

БЕЗ «ЗА КО НУ 
ДЖУНГ ЛЯЎ»

«Адзін по яс, адзін шлях» ужо 

стаў брэн дам», — ска заў ды рэк тар 

НДІ між на род ных спраў На род на га 

ўні вер сі тэ та Кі тая Ван Івэй у ін тэр-

в'ю «Жэнь мінь жы баа». Іні цы я ты ва 

ўклю ча на ў рэ за лю цыі ААН і атры-

ма ла шы ро кае пры знан не між на-

род най су поль нас ці. Ад зна ча ец-

ца, што яна ак тыў на са дзей ні чае 

спа лу чэн ню стра тэ гій раз віц ця з 

роз ны мі кра і на мі і ства рае но вую 

ма дэль эфек тыў на га су пра цоў ніц-

тва. «Адзін по яс, адзін шлях» ак-

тыў на звя за ны з пла на мі раз віц ця 

АТЭС, АСЕ АН, АС, Еў ра зій ска га 

эка на міч най са ю за, ЕС і рэ гі ё на 

Су поль нас ці кра ін Ла цін скай Аме-

ры кі і Ка рыб ска га ба сей на.

У за ход няй прэ се — мност ва 

ацэ нак пра ек та. Лаў рэ ат Но бе-

леў скай прэ міі па эка но мі цы, пра-

фе сар Нью-Ёрк ска га ўні вер сі тэ та 

То мас Сар джэнт ад зна чыў: «Іні-

цы я ты ва «Адзін по яс, адзін шлях» 

пры ня се вы га ду не толь кі Кі таю, 

але і ўся му све ту. Яна пры вя дзе 

да но ва га эта пу і но вай якас ці 

кан ку рэн цыі, што бу дзе не толь кі 

сты му ля ваць раз віц цё гла баль най 

эка но мі кі, але і пад штурх не ча ла-

вец тва на ге не ра цыю но вых ідэй 

ва ўсіх кут ках све ту».

Як за ўва жае Bloomberg Markets 

(ВМ), ка лі ам бі цый ныя пла ны Сі 

Цзінь пі на ўва со бяц ца ў рэ аль-

насць, Пе кін уста не на ча ле но-

ва га эка на міч на га су свет на га па-

рад ку, які ахоп лі вае больш за па-

ло ву зям но га ша ра. Арэ ол уплы ву 

КНР сён ня на шмат боль шы, чым у 

ім пе рыі Тан ча соў за ла той эпо хі, 

якая іс на ва ла ты ся чу га доў та му, 

ад зна чае вы дан не. «Адзін по яс, 

адзін шлях» — гэ та «асаб лі вы 

па лі тыч ны со ус: ка лі вы да дас це 

яго да ча го за ўгод на, стра ва ста-

не смач ней шая», — пры во дзіць 

Bloomberg Markets мер ка ван не 

Май кла Эве рэ, кі раў ні ка ад дзе ла 

да сле да ван няў фі нан са вых рын-

каў Rabobank Group у Ган кон гу. 

Пас ля на быц ця ста ту су но ва га 

Шаў ко ва га шля ху пра ект пра та-

чыў ся ў мес цы, дзе ні ко лі не пра-

хо дзі лі ста ра жыт ныя ка ра ва ны, 

за ўва жае ВМ. Сё ле та ён даб ра-

ўся да Паўд нё вай Аф ры кі, Ка рыб-

скіх астравоў і на ват да Арк ты кі, 

а ня даў на ўзняў ся ў кос мас. Пе кін 

за явіў, што кра і ны, якія ўдзель ні-

ча юць у пра ек це, бу дуць пер шыя 

ў чар зе на пад клю чэн не да па слуг 

но вай кі тай скай сіс тэ мы спа да-

рож ні ка вай на ві га цыі.

Боль шасць за пла на ва ных апе-

ра цый накіраваны на раз віц цё 

інф ра струк ту ры. Пры гэ тым боль-

шасць за меж ных ін вес ты цый па-

зна ча ныя як не ад' ем ная част ка 

вя лі ка га шля ху: гру за вы цяг нік у 

Тэ ге ран з на сен нем кі тай скіх сла-

неч ні каў, но вы бу ды нак су да ў Па-

пуа — Но вай Гві неі і ара шаль ная 

сіс тэ ма на Фі лі пі нах. Гла баль ная 

сет ка ганд лё вых шля хоў, уклю ча-

ю чы Эка на міч ны по яс Шаў ко ва га 

шля ху і пра ект Мар скі Шаў ко вы 

шлях, пра цяг вае па шы рац ца.

Як азна чыў Сі Цзінь пін, «Адзін 

по яс, адзін шлях» — гэ та іні цы я ты-

ва эка на міч на га су пра цоў ніц тва, а 

не ідэя ства рэн ня геа па лі тыч на га 

аль ян су або ва ен на га са ю за. Яе 

ажыц цяў лен не з'яў ля ец ца ад кры-

тым і ін клю зіў ным пра цэ сам і не 

мае мэ тай фар мі ра ван не экс клю-

зіў на га бло ка або «Кі тай ска га клу-

ба». Акра мя та го, гэ тая іні цы я ты ва 

не па дзя ляе кра і ны па ідэа ло гіі і 

не з'яў ля ец ца «гуль нёй з ну ля вой 

су май». Ка лі кра і ны жа да юць да 

яе да лу чыц ца, мы іх ві та ем». Ад-

сюль ві даць, што Кі тай не ўхва ляе 

«за кон джунг ляў», ка лі «моц ны па-

жы рае сла ба га», у ад па вед нас ці з 

якім пра вод зяць па лі ты ку не ка то-

рыя кра і ны».

РЭ АЛЬ НА ПРА ЦУЕ!
Да сле да ван не гру пы AіdData 

свед чыць аб тым, што ў све це 

з'яў ля ец ца фі нан са вы гі гант, які 

кі дае вы клік на ват са мым буй ным 

кра і нам-до на рам, пе рад ае Forbes. 

Пры гэ тым спе цы я ліс ты дак лад на 

вы свет лі лі, што кі тай ская прак ты-

ка ака зан ня да па мо гі не но сіць 

ашу кан скі і на кі ра валь ны ха рак-

тар, як пра яе ка жуць мно гія. У 

пе ры яд з 2000 па 2014 га ды Кі тай 

афі цый на выдзеліў фі нан са ван-

не ў роз ных кра і нах све ту на су-

му 354,4 міль яр да до ла раў. Гэ та 

вель мі бліз ка да та го аб' ёму, які 

за той жа пе ры яд ча су вы дзе лі лі 

Злу ча ныя Шта ты — 394,6 міль яр-

да до ла раў. У не ка то рых кра і нах 

гэ тыя дзве дзяр жа вы па доб ныя на 

кан ку рэн таў, і Кі тай ча сам ро біць 

за мах на аме ры кан скае пер шын-

ство, ста но вя чы ся вя ду чым до на-

рам, ад зна чае Forbes. Як лі чыць 

пра фе сар аме ры кан ска га цэнт ра 

энер ге ты кі і ўстой лі ва га раз віц ця 

Вол кан Эды гер, у асно ве ця пе-

раш няй эка на міч най вай ны, раз-

вя за най ЗША, ля жыць ме на ві та 

пра ект «Адзін по яс, адзін шлях». 

«Амерыка бу дзе ра біць усё маг чы-

мае, каб па ру шыць рэ гі я наль нае 

су пра цоў ніц тва і пе ра шка джаць 

ства рэн ню пра ек та», — упэў не ны 

Эды гер.

У сваю чар гу Еў ра пей скі са юз 

вы лу чыў ідэю па ве лі чэн ня аб'-

ёмаў ін вес ты цый у Азію і раз віц-

ця інфра струк ту ры рэ гі ё на, якая 

мо жа кан ку ры ра ваць з кі тай скай 

іні цы я ты вай «Адзін по яс, адзін 

шлях», ад зна чае South Chіna 

Mornіng Post. Як па ве да мі ла вы-

дан не, ін вес ты цыі ЕС у Азію мо-

гуць па вя лі чыц ца ў ча ты ры ра зы, 

што ўзмоц ніць пры сут насць Еў-

ра са ю за ў рэ гі ё не, які, па вод ле 

ацэ нак, мае па трэ бу ва ўкла дан-

нях у інф ра струк ту ру ў па ме ры 1,5 

трыль ё на до ла раў у год. З ін ша га 

бо ку, як за ўва жа юць спе цы я ліс ты, 

сён ня за ход нія ін сты ту ты раз віц ця 

за вяз лі ў бю ра кра тыі і ацэн ках ры-

зык, губ ля ю чы час і гро шы. Кі тай 

жа за паў няе сва бод ныя ні шы і ўжо 

да мі нуе. Пра гэ та пі ша Фрэн сіс 

Фу ку я ма, ана лі тык, аме ры кан скі 

па лі то лаг, аў тар фун да мен таль-

най пра цы «Ка нец гіс то рыі». Як 

ён за ўва жае, за ход нія па лі ты кі 

ўсур' ёз за не па ко е ныя тым, што 

іні цы я ты ва кі тай ска га кі раў ніц тва 

«Адзін по яс, адзін шлях» ка рэн-

ным чы нам зме ніць геа па лі тыч ны 

ланд шафт све ту на сваю ка рысць. 

Маш таб кі тай скіх ін вес ты цый бес-

прэ цэ дэнт ны ў су свет най гіс то рыі. 

Пры чым пер шын ство ў сфе ры 

эка но мі кі За хад доб ра ах вот на 

са сту піў КНР, лі чыць Фрэн сіс Фу-

ку я ма. Эфек тыў насць гла баль най 

іні цы я ты вы пры зна юць мно гія. 

Як за ўва жае Forbes, «Адзін по яс, 

адзін шлях» па бу да ва ны та кім чы-

нам, што ён рэ аль на пра цуе!

І яшчэ. Бе ла русь не за ста ла ся 

ўба ку ад рэа лі за цыі най буй ней-

ша га трас на цы я наль на га пра ек та. 

Як ча ка ец ца, да кан ца гэ та га го да 

коль касць рэ зі дэн таў Кі тай ска-бе-

ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лі кі ка мень» скла дзе не менш 

чым ча ты ры дзя сят кі. Акра мя та го, 

як расказаў кі раў нік пар ка Аляк-

сандр Яра шэн ка, да 2020 года 

тут пла ну юць ства рыць 6,5 ты ся-

чы пра цоў ных мес цаў, а агуль ны 

аб' ём ін вес ты цый да гэ та га ча су 

пе ра вы сіць два міль яр ды до ла раў. 

Ліч ба ві за цыя «Вя лі ка га ка ме ня» як 

вуз ла вой плат фор мы Шаў ко ва га 

шля ху да зво ліць удвая ска ра ціць 

шлях з Кі тая ў Еў ро пу. Па вод ле 

ін фар ма цыі Аляк санд ра Яра шэн кі, 

у чэр ве ні 2019 го да на ба зе пар ка 

за пла на ва на пра вя дзен не між на-

род на га фо ру му «Адзін по яс — 

адзін шлях».

Як за ўва жыў дня мі па сол КНР у 

Бе ла ру сі Цуй Цы мін на ўра чыс тым 

пры ёме з на го ды 69-год дзя ўтва-

рэн ня КНР, пад час су мес най рэа-

лі за цыі іні цы я ты вы «По яс і шлях» 

усе ба ко ва пра соў ва ец ца су пра-

цоў ніц тва па між Кі та ем і Бе ла рус-

сю ва ўсіх аб лас цях, па між дзвю ма 

кра і на мі ўста ля ва ла ся ўсе ба ко вае 

стра тэ гіч нае парт нёр ства, якое ха-

рак та ры зу ец ца ўза ем ным да ве рам 

і ўза е ма вый грыш ным су пра цоў ніц-

твам. Ад мет на, што вы сту паў дып-

ла мат на бе ла рус кай мо ве.

За хар БУ РАК.
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ПО ЯСАМ І ШЛЯ ХАМПО ЯСАМ І ШЛЯ ХАМ
На коль кі па спя хо вым ака заў ся най буй ней шы транс на цы я наль ны пра ект?На коль кі па спя хо вым ака заў ся най буй ней шы транс на цы я наль ны пра ект?

Ка нец ве рас ня — ад ра зу не каль кі зна ка вых на год, каб яшчэ 

раз зга даць Пад ня бес ную. Пас ля заўт ра ад зна ча ец ца га лоў нае 

дзяр жаў нае свя та Кі тая — Дзень утва рэн ня КНР. 

Ме на ві та 1 каст рыч ні ка 1949 го да на мі тын гу на пло шчы 

Цянь ань мэнь у Пе кі не бы ло аб ве шча на аб утва рэн ні Кі тай скай 

На род най Рэс пуб лі кі. У ве рас ні 2013-га пад час дзяр жаў на га 

ві зі ту ў Ка зах стан стар шы ня КНР Сі Цзінь пін вы сту піў 

з іні цы я ты вай бу даў ніц тва «Ад на го по яса, ад на го шля ху», 

а ў каст рыч ні ку ў Ін да не зіі ён за клі каў ства рыць «Мар скі 

Шаў ко вы шлях ХХІ ста год дзя». Чым ака за ла ся ад мет ная 

пер шая пя ці год ка рэа лі за цыі най буй ней ша га гла баль на га 

пра ек та су час нас ці?


