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СВА БОД НЫ КРАЙ
Спа чат ку «агле дзім ся на 

мяс цо вас ці». Ка ра леў ства 

Тай ланд (ко ліш няя наз ва Сі-

ям) — дзяр жа ва Паўд нё ва-

Ус ход няй Азіі, раз ме шча ная 

ў паўд нё ва-за ход няй част цы 

паў вост ра ва Ін да кі тай і ў паў-

ноч най част цы паў вост ра ва 

Ма ла ка. Наз ва (сло ва «тай» 

пе ра кла да ец ца як «сва бо-

да») цал кам ся бе апраўд-

вае — гэ та адзі ная кра і на 

Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, якая 

за ха ва ла не за леж насць ад 

еў ра пей скіх дзяр жаў, у той 

час як усе су сед нія кра і ны 

бы лі ка ло ні я мі Фран цыі ці 

Вя лі ка бры та ніі. Га лоў най 

пры чы най гэ та га бы ла ра-

цы я наль ная па лі ты ка ка ра-

ля, які гу ляў на су пя рэч нас-

цях па між Вя лі ка бры та ні яй 

і Фран цы яй, са сту па ю чы 

пры гра ніч ныя тэ ры то рыі, на-

прык лад у Ма лай зіі і Ла о се, 

але за ха ваў не за леж насць 

кра і ны ў цэ лым. У асноў ным 

мір ная рэ ва лю цыя ў 1932 го-

дзе пры вя ла да та го, што 

дзяр жа ва ста ла кан сты ту-

цый най ма нар хі яй.

Тай ланд — гэ та анг ла моў-

ны ва ры янт наз вы дзяр жа-

вы, уве дзе ны ва ўжы так у 

1939 го дзе, які азна чае «краі-

на тай цаў», ары гі наль ны 

ва ры янт гу чыць як Пра тхет 

Тхай Мы анг-Тхай. Тэ ры то-

рыя гэ тай на са мрэч дзіў най 

кра і ны вы цяг ну та з поў на чы 

на поў дзень (ад лег ласць ад 

са ма га паў ноч на га пунк та 

да са ма га паўд нё ва г а — 

1860 кі ла мет раў). Дзя ку ю чы 

цэнт раль на му ста но ві шчу ў 

Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі і най-

боль шай ся род кра ін рэ гі ё-

на пра цяг лас ці з поў на чы на 

поў дзень Тай ланд мае са мы 

раз на стай ны ў гэ тым рэ гі ё не 

клі мат, та му ўра джаі асноў-

ных сель ска гас па дар чых 

куль тур збі ра юц ца не каль кі 

ра зоў на год, а ту рыс тыч ны 

се зон «пе ра ця кае» з ад ных 

клі ма тыч ных зон у ін шыя, 

ро бя чы дзяр жа ву ад ным з 

ня мно гіх у све це круг ла га до-

вых ту рыс тыч ных цэнт раў.

Аб са лют ная боль шасць 

(94,6 пра цэн та) жы ха роў 

кра і ны вы зна юць бу дызм. 

У ХІ ІІ ста год дзі тут афі цый-

на быў пры зна ны бу дызм 

хі на я ны — «ма лая ка ляс ні-

ца». Ця пер у кра і не вы зна-

ец ца тхе ра ва да — «ву чэн не 

най ста рэй шых». Гэ та адзін 

з ва ры ян таў бу дыз му, які 

яго пас ля доў ні кі на зы ва-

юць най больш ста ра жыт-

ным, най больш пры го жым і 

най больш бліз кім да ары гі-

наль на га ву чэн ня Гаў та мы 

Бу ды. Афі цый ны тай скі ка-

лян дар за сна ва ны на бу дый-

скім Эрэ і ад роз ні ва ец ца на 

543 га ды ад за ход ня га ка-

лен да ра. Так што 2018 год 

роў ны 2561-му.

У Тай лан дзе ка роль з'яў-

ля ец ца не толь кі кі раў ні ком 

дзяр жа вы, але і за ступ ні-

кам, аба рон цам усіх рэ лі гій. 

Ка роль Тай лан да — лі дар 

і на цы я наль ны сім вал, які 

ста іць над па лі ты кай і та му 

ўмеш ва ец ца ў па лі тыч ныя 

спра вы, толь кі ка лі гэ та не-

аб ход на для пра ду хі лен ня 

кро ва пра ліц ця. Лю боў і па-

ва га да ка ра леў скай сям'і 

но сіць у кра і не амаль рэ лі-

гій ны ха рак тар.

ЯК НЕ СПАЗ НІЦ ЦА 
НА «ЦЯГ НІК»?

Тай ланд — адзін з най-

буй ней шых у све це вы твор-

цаў і экс пар цё раў ры су: што-

год кра і на па стаў ляе яго на 

су свет ны ры нак да 9 міль-

ё наў тон, пры чым роз ных 

сар тоў. У тым лі ку — зна-

ка мі та га «яз мі на ва га», на-

зва на га так з-за тон ка га 

на ту раль на га во да ру. До ля 

сель ска гас па дар чай пра дук-

цыі ў ва ла вым унут ра ным 

пра дук це Тай лан да ця пер 

скла дае ка ля 10 пра цэн таў, 

пры чым з тэн дэн цы яй да па-

ве лі чэн ня.

Пры ўстой лі вым рос це 

ва ла во га ўнут ра на га пра-

дук ту ў 3,6 пра цэн та кра і на 

пе ра жы вае бур ны пра мыс-

ло вы ўздым, рас туць да хо-

ды на сель ніц тва і, ад па вед-

на, унут ра ны по пыт. Тра ды-

цый ны экс парт тэкс тыль най, 

швей най, хар чо вай і кан сер-

ва вай пра дук цыі ў апош нія 

10 га доў да поў ніў ся экс пар-

там аў та ма бі ляў і іх зап час-

так. Сён ня Тай ланд — най-

буй ней шы ў све це экс пар-

цёр пі ка паў, кам п'ю тар най 

тэх ні кі, спа жы вец кай элект-

ро ні кі, элект ра тэх ніч ных вы-

ра баў, ін фар ма цый на-ка му-

ні ка цый ных тэх на ло гій, бу-

даў ні чых ма тэ ры я лаў. Гэ та 

не лі ча чы круг ла га до ва га 

ту рыз му, экс пар ту ры су, 

ма ні ё ку, ку ку ру зы, ба та таў, 

ана на саў, ка ко саў і «ка ра ля 

са да ві ны» ду ры я ну.

Яшчэ ў 1986 го дзе Тай-

ланд лі чыў ся пе ра важ на 

аграр най кра і най, 67 пра цэн-

таў на сель ніц тва якой жы лі 

за ры сай бед нас ці, але ўжо ў 

2014-м бед ня коў на ліч ва ла-

ся 11 пра цэнтаў, ВУП краіны 

да сяг нуў 390 міль яр даў до-

ла раў, а мност ва ся лян пе-

ра тва ры лі ся ў за мож ных га-

ра джан. Хоць Тай лан ду так 

і не ўда ло ся стаць ад ным з 

«азі яц кіх тыг раў», уз ро вень 

жыц ця іс тот на па леп шыў-

ся.

З 2015 го да Са вет па ін-

вес ты цы ях Тай лан да (Bоаrd 

оf Іnvеstmеnt, BОІ) ука ра няе 

сты му лю ю чую пра гра му 

эка на міч на га раз віц ця «Тай-

ланд 4.0». Яна на кі ра ва на 

на пад трым ку ам бі цый на га 

пла на ўра да па раз віц ці Ус-

ход ня га эка на міч на га ка лі-

до ра (ЕЕС) уз доўж бе ра гоў 

Сі ям ска га за лі ва. Гэ ты ка-

лі дор стаў цэнт рам са мых 

су час ных вы твор час цяў, 

здоль ных пры цяг нуць больш 

за 45 міль яр даў до ла раў ін-

вес ты цый у рас пра цоў ку 

штуч на га ін тэ ле кту, ро бата-

тэх ні кі, «ін тэр нэ ту рэ чаў», 

ства рэн не кам п'ю тар ных 

сцэ на ры яў вір ту аль най рэ-

аль нас ці, 3D-дру ку і ін шых 

вы со ка тэх на ла гіч ных пра ек-

таў. Пры ня ты тай скім пар ла-

мен там за кон, па ве дам ляе 

агенц тва Rеutеrs, вы зва ляе 

ін вес та раў ад па дат каў і дае 

пра ва браць зям лю ў арэн-

ду на 99 га доў, каб да зво-

ліць эка но мі цы Тай лан да 

здзейс ніць ры вок. ЕЕС ужо 

за раз на зы ва юць «ус ход-

нім Дэт рой там» — там пра-

цу юць Tоуоtа, Hоndа і Fоrd, 

а вя ду чы пра мыс ло вы за-

бу доў шчык кра і ны Аmаtа 

Соrроrаtіоn Рсl ра зам са 

швед скім Sааb АB вы ву чае 

маг чы масць ства рэн ня «кас-

міч на га го ра да».

Лі чыц ца, што да 2030 го-

да трэць ра бо чай сі лы бу дзе 

за ме не на ро ба та мі, а дзве 

трэ ці спат рэ біц ца кар ды-

наль на пе ра ву чыць, і тут 

Тай ланд пе ра хоп лі вае іні-

цыя ты ву сва іх азі яц кіх ка лег 

у пад рых тоў цы бу ду чых спе-

цы я ліс таў чац вёр тай пра-

мыс ло вай рэ ва лю цыі. Яна 

азна чае «аў та ма ты за цыю 

аб са лют на ўсіх пра цэ саў і 

эта паў вы твор час ці: ліч ба-

вае пра ек та ван не вы ра бу, 

ства рэн не яго вір ту аль най 

ко піі, су мес ная пра ца ін жы-

не раў і ды зай не раў у адзі-

ным ліч ба вым кан струк тар-

скім бю ро, ад да ле ная на ла-

да аб ста ля ван ня на за вод зе 

пад тэх ніч ныя па тра ба ван ні 

для вы пус ку кан крэт на га 

«ра зум на га» пра дук ту, аў-

та ма тыч ны за каз не аб ход-

ных кам па не нтаў у па трэб-

най коль кас ці, кант роль іх 

па стаў кі, ма ні то рынг шля ху 

га то вай пра дук цыі ад скла-

да на фаб ры цы да кра мы і 

да кан чат ко ва га клі ен та», 

пі ша Fоrbеs. Не па спець на 

гэ ты «цяг нік» — зна чыць 

спаз ніц ца на заў сё ды: па 

да ных Fоrtunе, за апош нія 

17 га доў па ло ва з паў ты ся-

чы най буй ней шых кам па ній 

све ту спы ні ла іс на ван не.

ХОД МА ХІ
Пер шыя паў та ра дзе ся ці-

год дзя ХХІ ста год дзя ста лі 

для Тай лан да ад ным з са-

мых не спа кой ных пе ры я даў 

у шмат вя ко вай гіс то рыі. 

З 2001 го да ка ра леў ства 

ска ла на юць ня рэд ка кры-

ва выя су тык нен ні па між па-

пу лісц кі мі па лі тыч ны мі пар-

ты я мі. Асаб лі ва вір лі вым 

вы да ла ся апош няе дзе ся-

ці год дзе. У гэ ты ня доў гі па 

гіс та рыч ных мер ках пе ры яд 

у кра і не ад бы лі ся два вай-

ско выя пе ра ва ро ты. Абод ва 

ра зы ва ен ныя зры на лі прад-

стаў ні коў па лі тыч най ды нас-

тыі Чы на ват: у 2006 го дзе 

быў ад праў ле ны ў ад стаў ку 

ўрад міль яр дэ ра Так сі на, а 

ў маі 2014-га — яго сяст ры 

Ін глак.

Ся мі дзе ся ці га до вае кі ра-

ван не па пя рэд ня га ка ра ля 

Пху мі по на Адуль я дэ та, ня-

гле дзя чы на тое што вя лі-

кую част ку ча су ў апош нія 

га ды ён пра во дзіў у шпі та лі 

і рэд ка па каз ваў ся на пуб лі-

цы, ства ра ла ў тай цаў ад чу-

ван не спа кою і ўпэў не нас ці 

ў заўт раш нім дні. Пху мі пон 

лі чыў ся «баць кам на ро да» і 

ка рыс таў ся ве лі зар ным аў-

та ры тэ там і па ва гай у пад-

да ных. Ад ным з са мых вя лі-

кіх да сяг нен няў ня бож чы ка 

ма нар ха з'яў ля ец ца, маг чы-

ма, тое, што ён вяр нуў ма-

нар хію ў цэнтр тай скай па-

лі ты кі і куль ту ры і зра біў яе 

важ ным ме ды я та рам у па лі-

тыч ных спрэч ках. Ме на ві та 

пры Пху мі по не Тай ланд стаў 

аме ры кан скай ба зай у Паў-

днё ва-Ус ход няй Азіі і апо рай 

на шля ху рас паў сюдж ван ня 

са цы я ліс тыч ных ідэй. Ня гле-

дзя чы на тое што сур' ёз ныя 

праб ле мы са зда роў ем у па-

пя рэд ня га ка ра ля па ча лі ся 

даў но, яго смерць 13 каст-

рыч ні ка 2016-га ста ла для 

на цыі са праўд ным шо кам.

Ра ма Х Ма ха Ват чы ра-

ланг корн быў афі цый на ка-

ра на ва ны ў кан цы мі ну ла га 

го да. Ён ус ту піў у пра вы на 

спад чы ну баць кі, які лі чыў-

ся ад ным з най ба га цей шых 

лю дзей пла не ты. У 2011 го-

дзе, згод на з раз лі ка мі ча-

со пі са Fоrbеs, ка пі тал Пху-

мі по на Адуль я дэ та скла даў 

$30 млрд (па ін шых раз лі-

ках — $43 млрд). Крон прынц 

шмат ча су ба віў за мя жой. 

Ма ха вя до мы так са ма лю-

боўю да пу дзе ля Фу-Фу, у 

яко га на ват ёсць улас ная 

ста рон ка ў «Ві кі пе дыі». 

Акра мя гэ та га, са ба ка з'яў-

ля ец ца... мар ша лам ВПС 

Тай лан да. Не дзіў на, што 

боль шасць па лі то ла гаў лі-

чыць, што но вы ка роль не 

бу дзе мець та ко га ж аў та-

ры тэ ту ў пад да ных, як яго 

баць ка.

Ар мія шмат га доў за-

хоў ва ла вер насць ка ра лю і 

па зі цы я на ва ла ся бе га лоў-

най аба рон цай ма нар хіі і 

спа кою ў ка ра леў стве. Пху-

мі пон Адуль я дэт фак тыч на 

пра віў Тай лан дам ра зам 

з вай скоў ца мі на пра вах 

стар ша га парт нё ра. Ця пер 

вай скоў цы ві да воч на не су-

праць змя ніць іс ну ю чы на 

пра ця гу больш як паў ста-

год дзя ста тус-кво на сваю 

ка рысць. За ча ты ры га ды 

зна хо джан ня ва ўла дзе хун-

та да во лі жорст кі мі для Тай-

лан да дзе ян ня мі пад па рад-

ка ва ла са бе ўсё ў кра і не, за 

вы клю чэн нем ка ра леў ска га 

па ла ца. Боль шасць тай цаў, 

асаб лі ва ў га ра дах, ва ен-

ных пад трым лі вае. Га лоў-

ным чы нам та му, што тыя 

вы ка на лі асноў нае абя цан-

не: уста ля ва лі ў ві да воч на 

стом ле ным ад па лі тыч най 

ба раць бы Тай лан дзе хай і 

кво лыя, але ўсё ж спа кой і 

ста біль насць.

За хар БУ РАК.

СІ ЯМ СКІ 
«РАС КЛАД»
КУ ДЫ РУ ШЫЦЬ ТАЙ ЛАНД?

Дня мі ста ла вя до ма, што Тай ланд пла нуе ства рыць 

рэ гі я наль ны фонд са сва і мі су се дзя мі: Кам бо джай, 

Ла о сам, М'ян май і В'ет на мам, каб пад тры маць інф-

ра струк ту ру і ін шыя пра ек ты раз віц ця. Прэм' ер-мі-

ністр Тай лан да Пра ют Чан-Оча, як ча ка ец ца, на на-

ступ ным тыд ні прад ста віць гэ тую ідэю лі да рам пя ці 

кра ін на VІІІ са мі це Стра тэ гіі эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва АСMЕСS. Гэ тая рэ гі я наль ная ар га ні за цыя 

бы ла ство ра на па іні цы я ты ве Тай лан да ў 2003 го дзе. 

Фонд пач не функ цы я на ваць на ле та, па ве да міў Nіkkеі 

Аsіаn Rеvіеw на мес нік па ста ян на га сак ра та ра Мі ніс-

тэр ства за меж ных спраў кра і ны Ар та юд Шры са мут. 

Як ба чым, Тай ланд за ста ец ца за ўваж ным гуль цом, 

пры чым не толь кі рэ гі я наль ным. Ку ды ру шыць гэ-

тая кра і на?


