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За вяр шэн не рэ кан струк цыі 
ад на го з най буй ней шых 
гід ра тэх ніч ных аб' ек таў 
све ту — Па нам ска га ка на ла, 
які злу чае Ат лан тыч ны 
і Ці хі акі я ны, — 
зноў ад клад ва ец ца. 
Ця пер у якас ці но ва га 
ары ен ці ра ўсё час цей 
на зы ва юць кра са вік 
на ступ на га го да. Між тым 
ад па вед ныя ра бо ты тут 
па ча лі ся ў 2007-м. Іх кошт 
спа чат ку ацэнь ваў ся 
ў 5,25 міль яр да до ла раў, 
але ў вы ні ку рэ кан струк цыя, 
па вод ле роз ных ацэ нак, 
ака за ла ся да ра жэй шай 
на $2,3 млрд.

Што год праз Па нам скі ка нал пра-
хо дзіць ка ля 14 ты сяч суд наў і ёсць 
по пыт на па ве лі чэн не і без та го вя-
лі кай ліч бы. Тра фік на са мрэч ша лё-
ны, а вось пра пуск ная здоль насць 
да во лі аб ме жа ва ная. Для та го, каб 
тра піць з Ат лан тыч на га акі я на ў Ці-
хі (ці на ад ва рот), спат рэ біц ца ка ля 
9 га дзін. Пры чым ка раб лі ру ха юц ца 
не са ма стой на, а ідуць на бук сі ры ў 
ад мыс ло вых ця га чоў, якія, да рэ чы, 
на жар го не ма ра коў за вуц ца «му-
ла мі». Ві да воч на, што рэ кан струк-
цыя вост ра за па тра ба ва на. Та му і 
бы ло пры ня та ра шэн не па шы рыць 
ка нал і па бу да ваць трэ ці шлях для 
буй на та наж ных суд наў. У вы ні ку 
яго пра пуск ная здоль насць уз рас це 
ўдвая — з 300 да 600 міль ё наў тон 
у год. Зда ец ца, гіс та рыч ная па дзея 
ўжо, што на зы ва ец ца, «на га ры зон-
це».

ГІС ТА РЫЧ НЫ 
БЕСТ СЕ ЛЕР

Ці ка вая і дра ма тыч ная гіс то рыя 
Па нам ска га ка на ла на гад вае за кру-
ча ны бест се лер. Яна па чы нае свой 
ад лік з ХVІ ста год дзя, ка лі іс па нец 
Вас ка Нунь ес дэ Баль боа пер шым 
пе ра сёк Па нам скі пе ра шы ек і вый-
шаў да ці ха акі ян ска га ўзбя рэж жа. 
Так бы ло ад кры та, што тэ ры то рыя 
су час най Па на мы з'яў ля ец ца толь кі 
вуз кай па лос кай зям лі па між дву-
ма акі я на мі. У 1539 го дзе іс пан скі 
ка роль на кі ра ваў спе цы яль ную экс-
пе ды цыю для вы ву чэн ня маг чы мас-
ці бу даў ніц тва вод на га шля ху праз 
Па нам скі пе ра шы ек. Але ўзва жыў-
шы ўсе перс пек ты вы «на мес цы», 
да след чы кі пас ля пе ра ка на лі ка ра ля, 
што гэ тую за ду му рэа лі за ваць прос-
та не маг чы ма.

У пер шай па ло ве ХІХ ста год дзя 
не ад на ра зо ва ўзні ка лі па доб ныя 
пла ны. У 1814 го дзе іс пан скія кар-
тэ сы вы да лі дэ крэт пра бу даў ніц тва 
ка на ла і ма бі лі за цыю гра мад ства 
для гэ тых мэт. Але, стра ціў шы ў 
1823 го дзе ўсе свае ка ло ніі ў Цэнт-
раль най і Паўд нё вай Аме ры цы, Іс-
па нія ад мо ві ла ся ад пры над най ідэі. 
Ця гам на ступ ных 50 га доў по шу кі 
і па пя рэд нія пра ек ты без вы ні ко ва 
ра бі лі ся аме ры кан ца мі, анг лі ча на мі, 
га ланд ца мі і фран цу за мі.

У ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя Вя лі-
ка бры та нія і ЗША аспрэч ва лі пра ва 
на ўзвя дзен не стра тэ гіч на га аб' ек та. 
Ска рыс таў шы ся іх су пя рэч нас ця мі, 
у 1876 го дзе фран цуз ская кам па нія 
атры ма ла на 99 га доў кан цэ сію і вы-
ключ нае пра ва ўзвя дзен ня ка на ла. 
Пер шая рэ аль ная спро ба бу даў ніц-
тва бы ла рас па ча та ў 1879 го дзе пад 
кі раў ніц твам Фер ды нан да дэ Ле сэп-
са, дып ла ма та і кі раў ні ка пра ек та 
Су эц ка га ка на ла, які быў ад кры ты 
не за доў га да гэ та га — у 1869-м. 
Але па нам скі ва ры янт ака заў ся ку-
ды больш скла да ным за дан нем. У 
1889 го дзе фран цуз скі пра ект збанк-
ру та ваў, па коль кі за над та скла да-
ны мі ака за лі ся ўмо вы — па нам скія 
джунг лі са сва і мі тра піч ны мі за ле-
ва мі, не пра ход ная дрыг ва і ра зам з 
тым скаль ныя грун ты, па вод кі і, што 
са мае страш нае, смя рот ныя эпі дэ-
міі ма ля рыі, жоў тай лі ха ман кі, чу мы, 
ты фу і ін шых хва роб, ад якіх за гі ну лі 
ка ля 20 ты сяч ча ла век.

Та ды за бу даў ніц тва Па нам ска га 
ка на ла ўзя лі ся Шта ты. ЗША бы лі за-
ці каў ле ны ў ска ра чэн ні вод на га шля ху 
з пор таў Ка лі фор ніі да свай го ат лан-
тыч на га ўзбя рэж жа. Гэ ты аб' ект меў 
ка ла саль нае ва ен нае зна чэн не — ён 
да зва ляў прак тыч на ім гнен на пе ра-
кі даць флот з ад на го акі ян ска га ба-
сей на ў ін шы, што знач на па вя ліч ва ла 
моц і су свет ны ўплыў Шта таў. У 1903 
го дзе ЗША вы ку пі лі па нам скі пра ект у 
фран цу заў, за бяс пе чы лі Пан аме не за-
леж насць ад Ка лум біі, якая не жа да ла 
пе ра даць аме ры кан цам зо ну ка на ла, 
па-сут нас ці, у бес тэр мі но вае ка ры-
стан не. Пас ля ча го быў пад пі са ны 
фар маль ны да га вор з но вым па нам-
скім ура дам (які прад стаў ляў зноў-та-
кі фран цуз Фі ліп-Жан Бю но-Ва рылья. 
Ён быў ад ным з га лоў ных удзель ні каў 
збанк ру та ва на га пер ша га пра ек та). У 
ад па вед нас ці з ім Па на ма са сту па ла 
ЗША пад поў ную юрыс дык цыю ўлас на 
ка нал і тэ ры то рыі ўздоўж яго тра сы 
шы ры нёй пры бліз на ў 16 кі ла мет-
раў. За гэ та ЗША вы пла ці лі Пан аме 
10 міль ё наў до ла раў і аба вя за лі ся ўно-
сіць арэнд ную пла ту за ка ры стан не 
атры ма най імі тэ ры то ры яй — 250 ты-
сяч до ла раў што год. Гэ та су ма пас ля 
не каль кі ра зоў па вя ліч ва ла ся, да сяг-
нуў шы $110 млн у 1998-м.

У 1904 го дзе ЗША пры сту пі лі да 
па бу до вы ка на ла. Спа чат ку ра бо-
ты вя лі ся пад кі раў ніц твам гра ма-
дзян скіх ін жы не раў, але з 1907 го да 
бу даў ніц тва ўзя ло на ся бе ва ен нае 
мі ніс тэр ства. Бу да ва лі ка нал больш 
за 10 га доў. Пер шае суд на прай-
шло праз Па нам скі ка нал 15 жніў ня 
1914 го да, але афі цый нае ад крыц цё 
ад бы ло ся толь кі 12 чэр ве ня 1920-га, 
пас ля ча го ка нал фак тыч на ўсту піў у 
дзе ян не. Агуль ны кошт бу даў ніц тва 
Па нам ска га ка на ла склаў пры бліз-
на 375 міль ё наў до ла раў. З 1904 па 
1913 год у ра бо тах бра лі ўдзел 
больш як 56,3 ты ся чы ча ла век, з іх 
больш за 5,6 ты ся чы (згод на з баль-
ніч ны мі ліс та мі) па мер лі ад хва роб і 
ня шчас ных вы пад каў. Пер шае суд-
на — акі ян скі па ра ход SS Аnсоn — 
па ніт цы ка на ла прай шло 15 жніў-
ня 1914 го да, але вя лі кі апоў зень у 
каст рыч ні ку пе ра шко дзіў ад крыць 
рух у тым жа го дзе. 

Па нам скі ка нал доў гія га ды за-
ста ваў ся пад кант ро лем ЗША. У 
зо не ка на ла зна хо дзі лі ся дзя сят кі 
аме ры кан скіх ва ен ных баз, пра-
ца ва ла ка ля 50 ты сяч вай ско вых і 
гра ма дзян скіх спе цы я ліс таў. З ча-
сам у Пан аме па ча лі ўсё больш на-
рас таць пра тэс ныя на строі, і ў 1977 
го дзе быў пад пі са ны да га вор аб 
па сту по вай пе ра да чы Па нам ска га 
ка на ла ад ЗША Пан аме. Рэ аль на 
гэ ты пра цэс за няў больш за два дзе-
ся ці год дзі, і кан чат ко ва зо на ка на-
ла пе рай шла ў ва ло дан не Па на мы 
31 снеж ня 1999 го да.

ТРАН ЗІТ 
НА $4 МІЛЬ ЯР ДЫ

Ця пер ка нал кі ру ец ца дзяр жаў-
ным агенц твам Аutоrіdаd dеl Саnаl 
dе Раnаmа (АСР). Аб слу гоў вае яго 
вя ліз ны штат — больш за 10 ты сяч 
ча ла век.

З мо ман ту ад крыц ця Па нам-
ска га ка на ла праз яго прай шлі 
больш за міль ён суд наў. На прык-
лад, ле тась ка на лам ска рыс та ла ся 
13481 суд на.

Што ж уяў ляе са бой адзін з га-
лоў ных гід ра тэх ніч ных аб' ек таў су-
час нас ці? Агуль ная пра цяг ласць ка-
на ла скла дае 81,6 кі ла мет ра, у тым 
лі ку 65,2 км па су шы і 16,4 км па 
дне мар скіх за лі ваў. Шы ры ня ка на-
ла — 150-305 мет раў, мі ні маль ная 
глы бі ня — 12,5 мет ра.

На Па нам скім ка на ле ёсць шэсць 
сту пе няў (па тры на кож ным схі ле) 
пар ных шлю заў, што да зва ля юць 
пра пус каць ка раб лі ад на ча со ва ў 
абод вух кі рун ках. Даў жы ня шлю-
за вых ка мер — 305 мет раў, шы ры-
ня — 33,5 мет ра. Асноў ныя гру зы, 
якія пе ра во зяц ца праз Па нам скі 
ка нал, — наф та і наф та пра дук ты, 
ву галь і кокс, ме та лы і мі не ра лы, хі-
міч ныя пра дук ты.

Гла баль нае па цяп лен не мо жа па-
гра жаць ад ной з асноў ных кры ніц 
пры быт ку Па на мы. Са мае важ нае 
ця пер — уз вес ці ўма ца ван ні ва кол 
ад на го з най буй ней шых вод ных 

шля хоў у све це. Та наж ка на ла пла-
ну ец ца па вя лі чыць — па ім змо гуць 
пра хо дзіць гру за выя суд ны 366 мет-
раў даў жы нёй і 49 мет раў шы ры-
нёй, што ўдвая больш са мых вя лі кіх 
ка раб лёў, што хо дзяць па ка на ле 
сён ня.

Ад нак бліс ку чая эка на міч ная бу-
ду чы ня Па на мы зна хо дзіц ца пад па-
гро зай з-за зме ны клі ма ту і эк стрэ-
маль ных умоў на двор'я. Па вод ле 
звес так Су свет на га бан ка, толь кі з 
1982-га па 2008 год у Пан аме ад бы-
ло ся 32 буй ныя пры род ныя зда рэн ні. 
Зме на клі ма ту, як ча ка ец ца, зро біць 
Па на му яшчэ больш ураз лі вай пе-
рад сты хі яй; кра і ну ча ка юць па вод кі 
і за су хі.

Па на ма пе ра жы ва ла за су ху рэ-
корд най сі лы з-за Эль-Ніньё. У вы ні-
ку аб ме жа ва на га па ступ лен ня ва ды 
рух суд наў па ка на ле быў аб ме жа-
ва ны. Гэ та за кра ну ла амаль пя тую 
част ку з 14 ты сяч суд наў, якія пра-
хо дзяць па ка на ле што год, і ад бі ла ся 
на ўсёй гла баль най сет цы па ста вак. 
Па вод кі так са ма па гра жа юць ру ху. У 
2010 го дзе Па нам скі ка нал бы ча со-
ва за кры ты з-за па вод кі і рэ корд на 
вы со ка га ўзроў ню ва ды. Без умоў ны 
ўплыў і на эка ло гію Па на мы, бо па-
тра бу ец ца 190 млн літ раў прэс най 
ва ды, каб адзін ка ра бель прай шоў 
праз шлю за выя ва ро ты ка на ла.

Пра ект па па шы рэн ні Па нам ска га 
ка на ла за клі ка ны зра біць яго больш 
устой лі вым дзя ку ю чы но вым шлю-
зам. Яны ма юць рэ зер во выя ба сей-
ны, 60% во ды з якіх бу дзе ад пам поў-
вац ца для паў тор на га вы ка ры стан ня 
пад час пра хо ду на ступ на га ка раб ля. 
Ад нак рэ кан струк цыя ад бы ва ец ца 
не без праб лем. На прык лад, пад час 
вы пра ба ван няў но вых шлю заў бы лі 
вы яў ле ны рас ко лі ны ў бэль ках. Ра-
монт ныя ра бо ты бу дуць за вер ша ны 
на ле та ў сту дзе ні, па ве дам ля ец ца 
ў за яве ад мі ніст ра цыі Па нам ска га 
ка на ла. Як ча ка ец ца, у кра са ві ку 
2016 го да бу дзе ўве дзе на ў экс плу-
а та цыю трэ цяя чар га Па нам ска га 
ка на ла. Да па ве лі чэн ня аб' ёмаў суд-
на ход ства рых ту юц ца пор ты ЗША. 
На прык лад, у Х'ю ста не за вяр шы лі 
ўста ноў ку ча ты рох кра наў вы шы нёй 
з 30-па вяр хо вы бу ды нак. Па ве лі чэн-
не аб' ёмаў ганд лю азна чае з'яў лен-
не но вых пра цоў ных мес цаў, за явіў 
кі раў нік ад мі ніст ра цыі пор та.

Эка но мі ка Па на мы, дзе до лар 
з'яў ля ец ца фак тыч най асноў най ва-
лю тай, — ад на з са мых ды на міч ных 
у Ла цін скай Аме ры цы. За мі ну лы год 
яе ва ла вы ўнут ра ны пра дукт вы рас 
на 10,6 пра цэн та, перш за ўсё дзя-
ку ю чы пра вя дзен ню ра бот па па шы-
рэн ні Па нам ска га ка нал. Ён, да рэ чы, 
з'яў ля ец ца ад ной з асноў эка но мі кі 
Па на мы — што год пры но сіць кра і не 
да міль яр да до ла раў (ка ля 8 пра цэн-
таў ВУП). У най блі жэй шай перс пек-
ты ве гэ ты па каз чык яшчэ па вя лі чыц-
ца. Ча ка ец ца, што на ле та бюд жэт 
дзяр жа вы бу дзе што год атрым лі ваць 
2,5 міль яр да до ла раў пры быт каў ад 
ка на ла, а да 2025-га ад па вед ныя па-
ступ лен ні ўзрас туць да больш чым 
ча ты рох міль яр даў.

«ДУБ ЛЁ РЫ» 
ПА КУЛЬ У ЗА ПА СЕ

Ра зам з тым маг чы мас ці Па нам-
ска га ка на ла не бяз меж ныя, а аб' ём 
гру за пе ра во зак рас це з го да ў год. 
На ват пас ля рэ кан струк цыі ён не ў 
ста не бу дзе за да во ліць бя гу чыя па-
трэ бы ў пе ра воз цы гру заў з ад на го 
акі я на ў дру гі. Ля ўва хо ду ў ка нал 
ста іць па ста ян ная чар га з суд наў, 
мес цы ў якой рас пі са ны на ме ся цы 
на пе рад.

Раз ёсць па трэ ба, то яна па він-
на быць за да во ле на. Па ра лель на 
пра бу да ван не ўлас ных «дуб лё раў» 
Па нам ска га ка на ла за дум ва юц ца 
і ін шыя дзяр жа вы, на прык лад Ні-
ка ра гуа. Гран ды ёз нае бу даў ніц-
тва тут рас па ча лося на пры кан цы 
мі ну ла га го да. Акра мя ўлас на ка-
на ла і па трэб най інф ра струк ту ры, 
тут мяр ку ец ца ўзвес ці між на род-
ны аэ ра порт, пор ты, наф та пра вод, 
а так са ма з'я віц ца зо на воль на га 
ганд лю. Па па пя рэд ніх раз лі ках, 
ка нал бу дзе глы бей шым, шы рэй-
шым і даў жэй шым, чым Па нам скі, 
і да зво ліць пра пус каць суд ны ўдвая 
боль ша га та на жу. За яў ле ныя па ра-
мет ры ка на ла: да 30 мет раў глы бі ні, 
да 530 мет раў шы ры ні і 278 кі ла-
мет раў даў жы ні, з якіх 105 км — па 
во зе ры Ні ка ра гуа.

«Вя лі кі транс кан ты нен таль ны ка-
нал Ні ка ра гуа», на зва ны ў пра ста-
моўі Ні ка ра гу ан скім ка на лам, мае 
ўсе шан цы стаць бу доў ляй ста год-
дзя. Ні ка ра гуа — кра і на не ба га тая. 
ВУП на ду шу на сель ніц тва — адзін 
з са мых ніз кіх у Ла цін скай Аме ры цы, 
ка рыс ных вы кап няў ма ла, пра мыс-
ло васць сла ба раз ві тая. Дзяр жаў ны 
доўг Ні ка ра гуа ў па чат ку ХХІ ста год-
дзя скла даў больш як 300 пра цэн таў 
ВУП. Ула ды Ні ка ра гуа раз ліч ва юць, 
што гран ды ёз ны пра ект да зво ліць 
ства рыць 40 ты сяч пра цоў ных мес-
цаў і пад во іць ВУП на ду шу на сель-
ніц тва. «Ад но з га лоў ных ба гац цяў 
Ні ка ра гуа — вы гад ная геа гра фіч ная 
па зі цыя. Та му ідэя ўжо даў но на сі-
ла ся ў па вет ры. Мар скія пе ра воз кі 
ўвесь час рас туць. Пя рэ чан ні пра ек-
ту не па тры я тыч ныя», — ска заў дэ-
пу тат ні ка ра гу ан ска га пар ла мен та 
Ха сін та Су арас.

Ад нак кры ты кі за яў ля юць, што ка-
нал мо жа на нес ці не па праў ную шко-
ду на ва коль на му ася род дзю, і па куль 
не вя до ма, ці бу дзе ён мець эка на міч-
ную вы га ду. Як пі ша Fіnаnсіаl Tіmеs, 
з'я ві лі ся су мнен ні на конт та го, што 
гэ ты пра ект кош там ка ля $50 млрд 
ка лі-не будзь удас ца ажыц ця віць. 
Спа чат ку ча ка ла ся, што ка нал бу-
дзе цал кам уве дзе ны ў экс плу а та-
цыю ў 2019 го дзе. Але з'я ві ла ся ін-
фар ма цыя, што рэа лі за цыя пра ек та 
но ва га вод на га шля ху ў Ні ка ра гуа 
ад кла дзе на пры клад на на год — да 
кан ца 2016-га. Як вя до ма, да звол на 
бу даў ніц тва ка на ла ў 2013-м атры ма-
ла ган конг ская Hоng Kоng Nісаrаguа 
Dеvеlорmеnt Grоuр (HKND). У HKND 
не ўдак лад ні лі, па якіх пры чы нах ад-
клад ва ец ца пра вя дзен не ра бот.

Прад стаў нік ні ка ра гу ан скай ка мі-
сіі, што ад каз вае за бу даў ніц тва ка-
на ла, пад крэс ліў, што пра ект спы ня-
ец ца зу сім не з-за не да хопу срод каў, 
а з-за пра цяг лых тэх ніч ных уз гад нен-
няў. Як за ўва жыў спе цы я ліст, ка мі-
сія і прад стаў ні кі HKND пра вод зяць 
пе ра мо вы з па тэн цый ны мі ін вес та-
ра мі з Азіі, Паў ноч най і Ла цін скай 
Аме ры кі, а так са ма з Еў ро пы.

За хар БУ РАК.

КЛЮЧ АД ДВУХ
АКІ Я НАЎ

Па нам скі ка нал не мае кан ку рэн таў. Пры нам сі па куль

Эка но мі ка Па на мы, 
дзе до лар з'яў ля ец ца 
фак тыч най асноў най 
ва лю тай, — ад на з са мых 
ды на міч ных у Ла цін скай 
Аме ры цы. За мі ну лы год 
яе ва ла вы ўнут ра ны пра дукт 
вы рас на 10,6 пра цэн та, перш 
за ўсё дзя ку ю чы пра вя дзен ню 
ра бот па па шы рэн ні 
Панамскага канала.


