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Паў ноч ная і Паўд нё вая Ка рэі рэ-
гу ляр на ў «то пе» па ве дам лен няў 
сту жак на він су свет ных ін фар м-
агенцтваў. Не стаў вы клю чэн нем і 
сё лет ні сне жань. Пры чым пад стаў па-
га ва рыць пра дзве кра і ны-су сед кі на 
ад ным паў вост ра ве на са мрэч бы ло 
ба га та. На прык лад, на мі ну лым тыд ні 
ў КНДР уз гад ва лі жа лоб ную да ту — у 
снеж ні 2011-га пай шоў з жыц ця Кім 
Чэн Ір, які кі ра ваў кра і най 17 га доў. 
Ты ся чы лю дзей прый шлі да яго пом-
ні ка ў Пхень я не. Так са ма ў снеж ні 
дзве Ка рэі пра вя лі двух дзён ныя пе-
ра мо вы ў су мес най ін дуст ры яль най 
зо не Кэ сон. КНДР прад стаў ляў на-
мес нік ад каз на га сак ра та ра Ка мі тэ-
та па мір ным аб' яд нан ні ра дзі мы Чон 
Чжон Су, а паўд нё ва к арэй скую дэ ле-
га цыю ўзна чаль ваў на мес нік мі ніст ра 
па спра вах на цы я наль на га аб' яд нан-
ня Хван Бу Гі. Праў да, пе ра мо вы ака-
за лі ся без вы ні ко вы мі — па гад нен ня 
па іх вы ні ках да сяг ну та не бы ло. Як 
за ўва жа юць экс пер ты, перс пек ты вы 
ства рэн ня адзі най дзяр жа вы на Ка-
рэй скім паў вост ра ве да сюль за ста-
юц ца ня пэў ны мі.

ПА 38-ай 
ПА РА ЛЕ ЛІ

Мі фа ло гія па чы нае ад лік ка рэй-
скай гіс то рыі дак лад на — з 2333 го-
да да на шай эры. Па вод ле ле ген ды, 
ме на ві та та ды Тан гун, сын жы ха ра 
не ба і мядз ве дзі цы, якая пе ра ўтва-
ры ла ся ў жан чы ну, за сна ваў пер шую 
дзяр жа ву Ча сон, на зва ную пас ля 
Ста ра жыт ным Ча со нам. Ці ка ва, што 
афі цый ная ка рэй ская гіс та рыя гра фія 
так са ма вя дзе ад лік па лі тыч най гіс-
то рыі ад гэ та га ча су, хоць пы тан ні 
пра эт на куль тур ную пры на леж насць 
гэ тай дзяр жа вы, час фар мі ра ван ня 
яе дзяр жаў нас ці і на ват мес ца зна хо-
джан не (па ад ной з тэ о рый — па-за 
ме жа мі паў вост ра ва ) да сюль вы клі-
ка юць спрэч кі.

У пер шай па ло ве пер ша га ты ся-
ча год дзя на шай эры ў Ка рэі скла лі ся 
тры дзяр жа вы — Сі ла, Пэк чэ і Ка гу ро. 
У дру гой па ло ве VІІ ста год дзя Сі ла 
ў са ю зе з кі тай скай ды нас ты яй Тан 
раз гра мі ла Пэк чэ і Ка гу ро, а по тым 
пас ля вай ны з Тан аб' яд на ла пад сва-
ім кант ро лем боль шую част ку Ка рэй-
ска га паў вост ра ва — тэ ры то рыю на 
поў дзень ад ра кі Тэ дан ган. Так уз нік-
ла дзяр жа ва Аб' яд на нае Сі ла.

Афі цый ная ка рэй ская гіс та рыя гра-
фія згад вае і пра дзяр жа ву Па рхэ, 
якая іс на ва ла ў 698—926 гг. і зай-
ма ла част ку тэ ры то рыі Ка рэй ска га 
паў вост ра ва, а так са ма су час на га 
ра сій ска га Пры мор'я і Мань чжу рыі. 
На пры кан цы X ста год дзя пас ля рас-
па ду Аб' яд на на га Сі лы ўтва ры ла ся 
дзяр жа ва Ка ро, ме жы якой прак-
тыч на су па да лі з тэ ры то ры яй ця пе-
раш няй Ка рэі. У 1392 го дзе на зме ну 
Ка ро прый шла дзяр жа ва Ча сон. У 
XVІ—XІX ста год дзях тут пра во дзі ла ся 
па лі ты ка са ма іза ля цыі. Вя до ма, што 
ў 1897 го дзе кра і на атры ма ла наз ву 
Тэх ан Ча гук (да слоў на «Ве лі ка хан-
ская ім пе рыя), а ў све це рас паў сю-
дзі ла ся яе азна чэн не як Ка рэй ская 
ім пе рыя.

Пас ля рус ка-япон скай вай ны 1904-
1905 гг. Япо нія ўста на ві ла над кра і най 
пра тэк та рат, а з 1910-га анек са ва ла 
яе. Не за леж насць Ка рэя атры ма ла 

толь кі пас ля Дру гой су свет най вай-
ны. У 1945-м паў ноч ная част ка Ка рэі 
апы ну ла ся ў зо не ва ен най ад каз нас ці 
СССР, а паўд нё вая — ЗША. Ме на ві та 
да гэ та га ча су ад но сіц ца раз ме жа ван не 
па 38-й па ра ле лі паў ноч най шы ра ты. 
У 1948 го дзе бы лі ство ра ны дзве дзяр-
жа вы — Рэс пуб лі ка Ка рэя і КНДР.

У 1950-м па між кра і на мі па ча ла-
ся вай на, якая за вяр шы ла ся ў лі пе ні 
1953-га пад пі сан нем у мяс тэч ку Пхан-
мун джом па гад нен ня пра пе ра мір'е і 
ства рэн не дэ мі лі та ры за ва най зо ны. 
Па ла са зям лі шы ры нёй у 4 км і даў-
жы нёй у 250 км да сюль пра хо дзіць 
па між Паў ноч най і Паўд нё вай Ка рэ яй, 
па дзя ля ю чы Ка рэй скі паў вост раў па 
38-й па ра ле лі пры бліз на па ся рэ дзі не. 
Шмат га доў дэ мар ка цый ную лі нію на 
Ка рэй скім паў вост ра ве на зы ва лі ад-
ным з га лоў ных фран тоў «ха лод най 
вай ны». Так са ма вы зна ча на і за ход-
няя мар ская мя жа. Яна пра хо дзіць 
па Паў ноч най раз ме жа валь най лі ніі 
ў Жоў тым мо ры. Мір нага да га во ра, 
які фар маль на за вяр шыў бы вай ну, 
пад час якой за гі ну лі тры міль ё ны ча-
ла век, пад пі са на так і не бы ло.

«РА ЗУМ НЫЯ» 
ЗА ВО ДЫ

Та кім чы нам, дзве кра і ны на ад-
ным паў вост ра ве, якія пас ля Дру гой 
су свет най вай ны апы ну лі ся на ад ноль-
ка вых стар та вых па зі цы ях. І што ця-
пер? Спа чат ку пой дзем на поў дзень 
ад 38-й па ра ле лі, дзе зна хо дзіц ца 
Рэс пуб лі ка Ка рэя (ары гі наль ная наз-
ва Хан гук ці Тэх ан). Гэ тая кра і на даў-
но пры цяг вае ўва гу ўся го све ту. Эка-
но мі ка Паўд нё вай Ка рэі з'яў ля ец ца 
13-й у све це па ва ла вым унут ра ным 
пра дук це (па па ры тэ це па куп ніц кай 
здоль нас ці — ППЗ) і 15-й па на мі наль-
ным ВУП. Ва ла вы ўнут ра ны пра дукт 
па ППЗ на ду шу на сель ніц тва вы рас 
са 100 до ла раў у 1963 го дзе да больш 
як $35 тыс. ле тась.

Клю ча выя кі рун кі раз віц ця за 
шас ці дзе ся ці га до вую гіс то рыю іс на-
ван ня дзяр жа вы моц на змя ні лі ся. У 
1940-х эка но мі ка кра і ны аба пі ра ла ся 
пе ра важ на на сель скую гас па дар ку. 
Ця гам на ступ ных не каль кіх дзе ся-
ці год дзяў ак цэнт ра біў ся на лёг кую 
пра мыс ло васць і вы твор часць та ва-
раў на род на га спа жы ван ня, а ў 70-х 
і 80-х га дах XX ста год дзя — цяж кую 
пра мыс ло васць.

Ця гам 30 га доў пас ля та го, як прэ-
зі дэнт кра і ны Пак Чон Хі ў 1962-м аб-
вяс ціў па ча так пер шай пя ці год кі, эка-
но мі ка кра і ны рас ла вель мі вы со кі мі 
тэм па мі, ды і са ма струк ту ра моц на 
змя ні ла ся. За прос та аша лям ляль-
ныя па каз чы кі ў 1960-1990-я га ды 
Рэс пуб лі ку Ка рэя, ра зам з Сін га пу-
рам, Ган кон гам і Тай ва нем, ана лі ты кі 
трап на на зва лі «азі яц кі мі тыг ра мі». 

Праў да, імк лі вы рост ВУП у 1980-х 
ад чу валь на за ма ру дзіў ся — да 6,5% 
у год, — але, па га дзі це ся, гэ та так са-
ма ня ма ла. Як і ў ін шых вы со ка раз ві-
тых кра і нах, да па чат ку 1990-х га доў 
сфе ра па слуг ста ла да мі нант най у 
эка но мі цы кра і ны; ця пер на яе до лю 
пры па дае дзве тра ці ны аб' ёму ва ла-
во га ўнут ра на га пра дук ту кра і ны.

Акра мя ўся го ін ша га, Рэс пуб лі-
ка Ка рэя — най буй ней шы ў све це 
суд на вы твор ца (45-пра цэнт ная до-
ля рын ку). Ак тыў на ру ха ец ца кра і-
на і ў кас міч най сфе ры. Па чы на ю чы 
з 1992 го да, ад пра ві ла ў кос мас да 
10 спа да рож ні каў, праў да, усё з вы ка-
ры стан нем за меж ных ра кет-нось бі таў 
і на за меж ных кас ма дро мах. На прык-
лад, у парт нёр стве з Ра сі яй па ля це-
лі Arіrang-1 у 1999 го дзе і Arіrang-2 
у 2006-м. У кра са ві ку 2008 го да Лі 
Со Ён ста ла пер шай ка рэй скай жан-
чы най-кас ма на ўтам, якая па ля це ла 
ў кос мас на бор це ра сій ска га «Са юз 
ТМА-12»

У чэр ве ні 2009 го да ў па ве це Ка-
хын пра він цыі Чо ла-На мбда бы ло 
за вер ша на бу даў ніц тва пер ша га ў 
Паўд нё вай Ка рэі кас ма дро ма На ра. 
Пер шы за пуск «На ра-1», у жніў ні 
2009 го да, за вяр шыў ся пра ва лам. 
Дру гая спро ба ў чэр ве ні 2010-га 
так са ма бы ла ня ўда лай. Ад нак трэ-
ці за пуск «На ра-1» у сту дзе ні 2013 
го да прай шоў па спя хо ва. Урад пла-
нуе рас пра ца ваць ра ке ту «На ра-2» 
да 2018-га.

Яшчэ адзін ці ка вы кі ру нак — ро-
ба та тэх ні ка. З 2003 го да яна бы ла 
ўклю ча на ў спіс асноў ных на цы я-
наль ных пра ек таў. У 2005-м ка рэй скі 
вя ду чы на ву ко ва-тэх ніч ны ін сты тут 
рас пра ца ваў ча ла ве ка па доб на га ро-
ба та HUBO. У маі 2006 го да ка ман да 
Korea Іnstіtute of Іndustrіal Technology 
рас пра ца ва ла пер ша га ка рэй ска га 
ро ба та-анд ро і да EveR-1. У лю тым 
2010 го да, у су вя зі з не да хо пам на-
стаў ні каў, ста ла вя до ма пра пла ны 
ства рэн ня ро ба таў, якія бу дуць вы-
кла даць анг лій скую мо ву. Ужо ў 2013 
го дзе ў да школь ных уста но вах ста лі 
з'яў ляц ца най больш па спя хо выя рас-
пра цоў кі.

Ад на з апош ніх на він ты чыц ца 
ства рэн ня «ра зум ных» за во даў, у 
сіс тэ ме вы твор час ці і кі ра ван ня якіх 
бу дуць ужы ва цца ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі. У гэ тым возь муць удзел 
18 іна ва цый ных цэнт раў крэ а тыў-
най эка но мі кі, раз ме шча ных па ўсёй 
Паўд нё вай Ка рэі. Ця гам двух на-
ступ ных га доў цэнт ры за ся ро дзяць 
на ма ган ні на ма дэр ні за цыі за во даў 
больш як 600 ма лых і ся рэд ніх кам-
па ній. Для гэ та га ім вы дзе ляць 25,8 
міль ё на до ла раў і на кі ру юць 150 спе-
цы я ліс таў ад Samsung Electronіcs. 
Пад «ра зум ны мі» за во да мі ма юц ца 
на ўва зе цал кам аў та ма ты за ва ныя 
вы твор чыя пля цоў кі. Да 2020 го да 
коль касць та кіх прад пры ем стваў пла-
ну ец ца да вес ці да 10 ты сяч.

Пра ца ві тасць, дыс цып лі на плюс 
ге не тыч ная схіль насць да дак лад ных 
на вук з'я ві лі ся за ло гам та го пос пе ху, 
яко га ка рэй цы да сяг ну лі ў па раў наль-
на ка рот кія тэр мі ны, пе ра тва рыў шы-

ся ў ад ну з най больш раз ві тых і вы-
со ка тэх на ла гіч ных кра ін све ту. Да рэ-
чы, мак сі маль ны пра цоў ны вод пуск у 
гэ тай кра і не не пе ра вы шае і тыд ня. 
Па вод ле звес так Ар га ні за цыі эка на-
міч нага су пра цоў ніц тва і раз віц ця, ся-
рэд ні паўд нё ва к арэ ец ад пра цоў вае 
ў год 2193 га дзі ны. Для па раў на ння: 
у Гер ма ніі гэ ты па каз чык скла дае 
1409 га дзін.

МА ДЭЛЬ 
ДЛЯ ЧА СО НА

Ця пер на поў нач — у Ка рэй скую 
На род ную Дэ ма кра тыч ную Рэс пуб лі-
ку (ары гі наль ная наз ва Ча сон). Тра-
ды цый нае ўяў лен не пра КНДР як пра 
за па вед нік ста лі ніз му са ста рэ ла даў-
но і без на дзей на, хоць яго па-ра ней-
ша му ак тыў на ты ра жу юць су свет ныя 
СМІ. На са мрэч асця рож ныя эка на-
міч ныя рэ фор мы ідуць у Паў ноч най 
Ка рэі ўжо не пер шы год. На па чат ку 
1990-х дзяр жаў ная пра мыс ло васць 
КНДР, якая рап тоў на за ста ла ся без 
са вец кіх суб сі дый, раз ва лі ла ся. Знач-
ная част ка прад пры ем стваў спы ні ла 
пра цу, аб' ём вы твор час ці змен шыў-
ся ўдвая. Кры тыч ны не да хоп угна ен-
няў і ка лапс іры га цый ных сіс тэм з-за 
ад сут нас ці элект рыч нас ці пры вя лі 
да та го, што сель ская гас па дар ка, 
і без та го не вель мі не эфек тыў ная, 
аб ва лі ла ся. У вы ні ку на стаў го лад 
1996—1999 га доў.

Ад нак ва ўмо вах эка на міч най ка-
та стро фы ўзняў ся і па чаў хут ка раз-
ві вац ца пры ват ны сек тар эка но мі кі 
Паў ноч най Ка рэі. Лю дзі зна хо дзі лі 
роз ныя спо са бы за раб ляць са бе на 
жыц цё. Ся ля не не ле галь на раз вор ва-
лі па лет кі на гор ных схі лах. Усе, хто 
толь кі мог, кі ну лі ся ганд ля ваць, а тыя, 
ка му ганд ля ваць не бы ло чым ці на 
што, у по шу ках пра цы ру шы лі ў Кі тай 
праз мя жу, якая дрэн на ахоў валася. 
У 2000-х у кра і не з'я ві лі ся пры ват ныя 
рэ ста ра ны, пры ват ныя транс парт ныя 
прад пры ем ствы і на ват шах ты і за во-
ды (фар маль на яны за рэ гіст ра ва ны 
як дзяр жаў ныя). Ме на ві та рост пры-
ват най эка но мі кі ра зам са сты хій ны-
мі зме на мі ў эка но мі цы дзяр жаў най 
і ўда лы мі кро ка мі паў ноч на ка рэй скіх 
дып ла ма таў пры вя лі да та го, што 
кра і на па сту по ва вый шла з кры зі су.

Ня хай і за поз не на, і вель мі ня-
спеш на, але Паў ноч ная Ка рэя сту-
пі ла на шлях ры нач ных рэ фор маў, 
вы бі ра ю чы ма дэль, што бліс ку ча 
спра ца ва ла ў Кі таі і В'ет на ме. Рэ фор-
мы ў Паў ноч най Ка рэі па ча лі ся, як і 

мож на бы ло мер ка ваць, з сель скай 
гас па дар кі, якую ў 2013 го дзе пе ра-
вя лі на ся мей ны пад рад. Ра ней ся ля-
не пра ца ва лі за фік са ва ныя пай кі, а 
ця пер — за 30 пра цэн таў ура джаю. 
Вы ні кам ста лі рэ корд ныя ўра джаі 
2013-га і 2014 га доў, дзя ку ю чы якім 
КНДР упер шы ню за чвэрць ста год дзя 
на блі зі ла ся да ўзроў ню са ма за бес пя-
чэн ня хар ча ван нем.

Ад на ча со ва бы лі пры ня ты за ха-
ды па пры цяг нен ні за меж на га ка пі-
та лу. У да да так да трох спе цы яль ных 
эка на міч ных зон (СЭЗ), што іс на ва лі 
да гэ туль, за сна ва лі яшчэ двац цаць. 
СЭЗ па він ны стаць тэ ры то ры яй, на 
якой мо гуць воль на — як, на прык лад, 
у В'ет на ме — дзей ні чаць за меж ныя 
ін вес та ры. Ад нак са мы важ ны крок 
быў за пла на ва ны на гэ ты год. У ад-
па вед нас ці з пры ня тым яшчэ ў маі 
2014-га ра шэн нем ка бі не та мі ніст раў 
і ЦК, сё ле та на поў ны гас раз лік па він-
на бы ла пе рай сці ўся пра мыс ло васць 
КНДР.

У паў ноч на ка рэй скім ра зу мен ні 
гас раз лік азна чаў бы, што ды рэк-
та ры прад пры ем стваў атры ма лі б 
пра ва на бы ваць па ры нач ных цэ-
нах і ад вы бра ных імі па стаў шчы коў 
сы ра ві ну, склад ні кі і аб ста ля ван-
не, па сва ім ра зу мен ні пра да ваць 
га то вую пра дук цыю. Так са ма на 
свой ро зум яны змаг лі б най маць 
і зваль няць пер са нал і пла ціць су-
пра цоў ні кам столь кі, коль кі лі чаць 
па трэб ным. Праў да, па куль гэ та га 
не ад бы ло ся.

Част ка прад пры ем стваў усё ж пра-
цуе па но вай схе ме. Яны ад роз ні ва юц-
ца, перш за ўсё, ве лі зар ны мі для гэ-
тай кра і ны зар пла та мі, якія да ся га юць 
300-500 ты сяч паў ноч на ка рэй скіх вон, 
што па ры нач ным кур се ад па вя дае 
50-70 аме ры кан скім до ла рам у ме сяц. 
Тым ча сам як зар пла та на боль шас-
ці прад пры ем стваў, якія пра цу юць па 
ста рой ма дэ лі, не пе ра вы шае ад на го 
до ла ра (у асноў ным ка ля 50 цэн таў). 
Тых, што пе рай шлі на но вую схе му, 
ма ла, і яны па-ра ней ша му лі чац ца 
«экс пе ры мен таль ны мі».

Шэ раг экс пер таў лі чаць, што рэ-
фор му вы ра шы лі ад клас ці па цал-
кам праг ма тыч ных мер ка ван нях. 
Увя дзен не но вай сіс тэ мы за ра бот-
най пла ты здоль нае спра ва ка ваць 
чар го вы пры ступ гі пер ін фля цыі, так 
што для ар га ні за цыі та кіх змен трэ ба 
пра вес ці ад па вед ную пад рых тоў ку ў 
крэ дыт на-бан каў скай сфе ры. Мож-
на спа дзя вац ца, што ме на ві та гэ тым 
ця пер у Пхень я не і зай ма юц ца. Тым 
больш што рэ фор мы не згорт ва юц ца. 
Сель ская гас па дар ка па-ра ней ша му 
пра цуе па прын цы пе ся мей на га пад-
ра ду. Пры ват ны біз нес, які ў КНДР 
раз ві ты ку ды мац ней, чым пры ня та 
ду маць, так са ма не су ты ка ец ца з 
праб ле ма мі. Пра цяг ва юц ца спро бы 
пры цяг нуць у кра і ну за меж ных ін вес-
та раў, хоць, трэ ба пры знаць, па куль 
без за ўваж ных вы ні каў.

Та кім чы нам, рэ фор мы, якія іш-
лі без знач на га ін фар ма цый на га 
ажы я та жу, ула ды Паў ноч най Ка-
рэі апош нім ча сам пры тар ма зі лі. Ці 
азна чае гэ та поў ную зме ну кур су ці, 
што больш ве ра год на, толь кі яго ка-
рэк та ван не, па ка жа час. Так са ма як 
і тое, на коль кі маг чы ма ства рэн не 
адзі най ка рэй скай дзяр жа вы, бо ў 
све це, пэў на, ня ма на столь кі роз-
ных па меж ных кра ін. Ад но мож на 
ад зна чыць дак лад на: апош нім ча-
сам рух у гэ тым кі рун ку за ўваж на 
ак ты ві за ваў ся.

За хар БУ РАК.

Па вод ле звес так Ар га ні за цыі 
эка на міч нага су пра цоў ніц тва 
і раз віц ця, ся рэд ні 
паўд нё ва к арэ ец ад пра цоў вае 
ў год 2193 га дзі ны. 
Для па раў на ння: у Гер ма ніі 
гэ ты па каз чык скла дае 
1409 га дзін.

ДЗВЕ КА РЭІ
Ці маг чы ма ства рэн не адзі най дзяр жа вы?Ці маг чы ма ства рэн не адзі най дзяр жа вы?


