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КА НЕЦ 
«ВЯ ЛІ КАЙ КА А ЛІ ЦЫІ»

Аў стрыя — ад на з най-

больш па спя хо вых кра ін 

Еў ра пей ска га са ю за з вы-

со кім уз роў нем і якас цю 

жыц ця. Пра ста біль насць 

са цы яль на-эка на міч най сіс-

тэ мы яск ра ва свед чыць той 

факт, што агуль ны ва ла вы 

ўнут ра ны пра дукт у раз лі-

ку на ду шу на сель ніц тва ў 

рэс пуб лі цы скла дае 42 ты-

ся чы еў ра. Ся рэд няя пра-

цяг ласць жыц ця муж чын у 

Аў стрыі скла дае 78 га доў, 

жан чын — 84.

Рэ аль ная ся рэд няя зар-

пла та да ся гае 2000 еў ра. 

Аў стрый ская эка но мі ка дэ-

ман струе ў апош нія га ды 

доб рыя тэм пы рос ту — у 

2018-м ён склаў 2,8 пра цэн-

та. Па ўзроў ні бес пра цоўя 

гэ та дзяр жа ва, як і ін шыя 

аль пій скія кра і ны, так са ма 

ся род най леп шых: ця пер 

толь кі пяць пра цэн таў пра-

ца здоль ных жы ха роў не ма-

юць у Аў стрыі па ста ян най 

ра бо ты. Зу сім не кры тыч ны 

і ўзро вень на цы я наль на га 

доў гу — 78 пра цэн таў ВУП.

Апош нія га ды пра цяг ва-

ла так са ма ста біль на рас ці 

па куп ніц кая здоль насць на-

сель ніц тва. Аў стрыя — гэ-

та перш за ўсё «эка но мі ка 

па слуг», пры чым моц на 

ары ен та ва ная на экс парт, 

ад зна чы лі spbvedomostі.ru. 

Але не здар ма тры пра цэн ты 

ВУП вы дат коў ва юц ца там 

на да сле да ван ні і іна ва цыі: 

кра і на ва ло дае вель мі вы-

со кім і кан ку рэн та здоль ным 

уз роў нем рабочай сі лы і аду-

ка цыі, а так са ма вы дат най 

сіс тэ май ахо вы зда роўя і ў 

цэ лым са цы яль на га за бес-

пя чэн ня.

Су час ная са цы яль ная ма-

дэль аль пій скай рэс пуб лі кі 

ста ла маг чы май дзя ку ю чы 

кам пра мі су па між дзвю ма 

га лоў ны мі пар ты я мі пас-

ля ва ен най Аў стрыі — са-

цы ял-дэ ма кра та мі (СДПА) 

і пра ва цэнт рысц кай Аў-

стрый скай на род най пар-

ты яй (АНП). Пас ля ад наў-

лен ня дзяр жаў нас ці яны па 

чар зе змя ня лі ад на ад ну ва 

ўла дзе, а ня рэд ка і кі ра ва-

лі ра зам у рам ках «вя лі кай 

ка а лі цыі» — пры ад сут нас ці 

сур' ёз ных са цы яль на-па лі-

тыч ных кан флік таў. Але ў 

2017 го дзе, пас ля та го як 

на пар ла менц кіх вы ба рах 

пе ра мо гу атры ма ла да гэ-

туль дру гая па ўплы ве АНП, 

гэ та му прый шоў ка нец. На 

тыя вы ба ры пра ва цэнт рыс-

таў вёў 31-га до вы мі ністр 

за меж ных спраў Се басць ян 

Курц. Ён стаў да та го ча су 

і стар шы нёй на род най пар-

тыі, шмат у чым ства рыў шы 

са бе імідж пры хіль ні ка кан-

сер ва тыў на га па ва ро ту. Ён 

пе ра ка наў кі раў ніц тва пра-

ва цэнт рыс таў ад мо віц ца ад 

ура да вай ка а лі цыі з СДПА 

на ка рысць ства рэн ня «бур-

жу аз на га» ўра да з трэ цяй па 

ўплы ве сі лай краі  ны — Аў-

стрый скай пар ты яй сва бо ды 

(АПС), якая зай мае пра ва-

па пу лісц кія і на цы я на ліс тыч-

ныя па зі цыі. У вы ні ку Курц 

стаў са мым ма ла дым у гіс-

то рыі кра і ны канц ле рам — 

кі раў ні ком ура да.

ПАС ЛЯ 
«ІБІ ЦА-ГЕЙ ТУ»

Гэ ты ка бі нет пра во дзіў 

кан сер ва тыў ную па лі ты ку, 

зра біў шы стаў ку на «ін вен-

та ры за цыю» са цы яль ных 

да па мог, лі бе ра лі за цыю са-

цы яль на га за ка на даў ства, 

пры ня ўшы ра шэн не, якое 

да зва ляе прад пры маль ні кам 

па вя лі чыць ра бо чы дзень 

(пры ўзгад нен ні з ра бот ні-

ка мі) да 12 га дзін. У той жа 

час бы лі ска ро ча ны па да ткі 

з за роб ку пра цу ю чых баць-

коў, па вя лі ча ны да па мо гі на 

дзя цей, уве дзе ны ба за вы мі-

ні маль ны да ход, па ве да мі лі 

spbvedomostі.ru. Аса біс тая 

па лі тыч ная па пу ляр насць 

Се басць я на Кур ца пры гэ-

тым бы ла до сыць вя лі кая, 

пра што свед чыць ві да воч-

ная пе ра мо га яго пар тыі 

на май скіх еў ра вы ба рах — 

та ды АНП атры ма ла ка ля 

35 пра цэн таў га ла соў.

Але трэ ба ад зна чыць, што 

та кі вы нік быў да сяг ну ты на 

фо не ма гут на га па лі тыч на га 

скан да лу, які раз ва ліў пра вы 

ўрад. Гэ ты скан дал з'я віў ся 

вы ні кам ві да воч най пра ва-

ка цыі: ад быў ся ўкід у СМІ 

зня та га яшчэ ў 2017 го дзе 

ві дэа пра су стрэ чу на Ібі цы 

двух лі да раў АПС з ма ла дой 

жан чы най. Яна па абя ца ла 

не зу сім цвя ро зым на той 

мо мант пар тый ным дзея-

чам фі нан са вую пад трым ку 

свай го «дзядзь кі» ў куп лі 

ак цый вен ска га таб ло і да. 

По тым шмат спра ча лі ся, кім 

на са мрэч бы ла «пля мен ні-

ца алі гар ха». Але ў вы ні ку 

Курц, за явіў шы пра тое, што 

«больш не да вя рае «сва бод-

ні кам», вы ста віў іх з ка бі не-

та мі ніст раў. Тыя ж, у сваю 

чар гу, іні цы я ва лі во тум не-

да ве ру са мо му канц ле ру.

Гэ ты скан дал пры чы ніў 

сур' ёз ную шко ду рэй тын-

гам АПС і ад на ча со ва сыг-

раў на ру ку АНП, ад зна чы ла 

ня мец кая га зе та Frankfurter 

Allgemeіne Zeіtung (FAZ): па 

звест ках апы тан няў, знач-

ная част ка вы бар шчы каў, 

якія ў 2017-м вы бра лі АПС, 

ця пер пра га ла са ва лі за на-

род ную пар тыю. Аў стрый цы, 

ві да воч на, спа дзя юц ца, што 

АНП вер нец ца ў тра ды цый-

ную для ся бе ні шу па лі тыч-

на га цэнт ра, і Кур цу вар та 

пры слу хац ца да гэ та га за-

клі ку, мяр куе Frankfurter 

Suddeutsche Zeіtung. Ад 

скан да лу па цяр пе лі і са цы-

ял-дэ ма кра ты: яны бы лі не 

га то выя да да тэр мі но вых 

вы ба раў, асаб лі ва да спа-

бор ніц тва з «зя лё ны мі», 

та ды як Курц вёў ак тыў ную 

кам па нію, па ста ян на з'яў-

ля ю чы ся на тэ ле ба чан ні і 

пад трым лі ва ю чы кан так ты 

з вы бар шчы ка мі ў са-

цы яль ных ме дыя, што 

яшчэ больш спры я ла 

рос ту яго па пу ляр-

нас ці.

ОП ЦЫІ 
І ВА РЫ ЯН ТЫ

Вы ба ры ў на цы я-

наль ны са вет у кан-

цы ве рас ня пры нес лі 

но вую ві да воч ную 

пе ра мо гу АНП. Ка лі 

два га ды та му «на-

род ні кі» ста лі са май 

уплы во вай пар ты яй 

кра і ны, на браў шы 

31,5 пра цэн та га ла-

соў, то ця пер АНП атры ма-

ла 38,4 пра цэн та і 73 ман-

да ты ў 183-мес най ніж няй 

па ла це пар ла мен та. Та кім 

чы нам, пар тыю пад тры ма лі 

не толь кі яе тра ды цый ныя 

вы бар шчы кі з лі ку бур жу а зіі, 

ся рэд ня га кла са і ся лян ства, 

але і знач ная част ка на ём-

ных ра бо чых і слу жа чых. 

Уво гу ле, на род ная пар тыя 

на ча ле з Се басць я нам Кур-

цам сён ня цал кам апраўд-

вае сваю наз ву.

«Гэ тыя вы ба ры бы лі аб-

са лют на прад ка заль ныя. 

І яны па ка за лі, што Курц як 

аў та ры тэт ны па лі тык на ват 

не аў стрый ска га, а еў ра-

пей ска га маш та бу мае ўсе 

шан цы стаць но вым канц ле-

рам», — ад зна чыў vz.ru за-

гад чык ад дзе ла са цы яль ных 

і па лі тыч ных да сле да ван няў 

Ін сты ту та Еў ро пы РАН Ула-

дзі мір Швей цар. Ра зам з 

тым, за ўва жыў экс перт, у 

Кур ца і яго пар тыі да во лі 

сур' ёз ныя цяж кас ці, бо для 

та го, каб быць на ча ле ўра да, 

не аб ход на мець аб са лют ную 

боль шасць у пар ла мен це або 

ства раць ка а лі цыю. Так, сам 

ма ла ды лі дар АНП у хо дзе 

пе рад вы бар най кам па ніі ка-

заў: «Мы не спе ку лю ем на 

мі ніс тэр ствах і ка а лі цы ях». 

Ві да воч на так са ма, што вяр-

хуш ка «на род ні каў» на огул 

га то вая пай сці на ства рэн не 

ка бі не та пар ла менц кай мен-

шас ці. Ад нак ці атры ма ец ца 

та кая кам бі на цыя? Уво гу ле, 

ка лі не лі чыць гэ тай оп цыі, у 

АНП ця пер вы ма лёў ва юц ца 

ад ра зу тры ва ры ян ты.

Па-пер шае, ад наў лен не 

даў но вя до май для Аў стрыі 

фор му лы «вя лі кай ка а лі цыі» 

з СДПА. Але ка лі да 2017 го-

да са цы ял-дэ ма кра ты ў гэ-

тай па ры вы сту па лі ў якас ці 

ла ка ма ты ва, то ця пер ро лі 

па мя ня лі ся. На су пе рак улас-

ным ча кан ням, вя ду чая ле-

вая пар тыя Аў стрыі не вый-

гра ла ад скан да лу на Ібі цы. 

Больш за тое, ка лі ў 2017-м 

СДПА да ве ры лі ся 27 пра-

цэн таў вы бар шчы каў, то 

ця пер яны атры ма лі толь кі 

21,5 пра цэн та га ла соў і на-

бы лі толь кі 41 дэ пу тац кі ман-

дат — на 11 менш, чым два 

га ды та му. Між тым у 1970-я 

га ды за са цы ял-дэ ма кра таў 

ад да ва ла га ла сы ледзь не 

паў краі ны. Уво гу ле, гэ та 

най гор шы вы нік за ўсю пас-

ля ва ен ную гіс то рыю пар тыі, 

што ліш ні раз па цвяр джае 

сіс тэм ны ха рак тар кры зі су 

та кіх пар тый у Еў ро пе. І тут 

паў стае за ка на мер нае пы-

тан не: ці за хо ча «па тра па-

ная» СДПА ста на віц ца ма-

лод шым парт нё рам у та кой 

не вы гад най сі ту а цыі?

«Ібі ца-гейт» ака заў ся 

най мац ней шым вы пра ба-

ван нем для АПС. Дыс крэ-

ды та цыя Хай нца-Крыс ці я на 

Штра хе хоць і пры вя ла да 

яго ад стаў кі, але бы лы мі-

ністр транс пар ту Нор берт 

Хо фер, які стаў на ча ле 

пар тыі, не здо леў стры маць 

пра цэс па дзен ня «сва бод-

ні каў». Ня гле дзя чы на тое, 

што для аў стрый скай гра-

мад скай дум кі ўзня тыя АНП 

пы тан ні (гра мад ская бяс пе-

ка, ма са вая іміг ра цыя, вы-

клі кі іс ла мі за цыі) уяў ля юц ца 

не ма ла важ ны мі, атры ма ла-

ся так, што ў ва чах гра мад-

скас ці нось бі ты гэ тых ідэй 

рап там па зба ві лі ся ма раль-

най апо ры. АНП пра во дзі ла 

сваю кам па нію шмат у чым 

на су праць ста ян ні з АПС і 

здо ле ла пры цяг нуць на свой 

бок част ку бы лых вель мі 

пра вых вы бар шчы каў, та-

ды як «сва бод ні кі», на браў-

шы 17,3 пра цэн та га ла соў, 

стра ці лі дзе вяць пунк таў 

і амаль два дзя сят кі дэ пу-

тац кіх ман да таў. Так, Нор-

берт Хо фер пад час кам па ніі 

за клі каў «пра цяг нуць су пра-

цоў ніц тва» з АНП, і арыф-

ме тыч на ў на цы я наль ным 

са ве це зноў мае мес ца пра-

вая боль шасць. Як ад зна ча-

юць экс пер ты, та кі ва ры янт 

так са ма маг чы мы, але пры 

но вай кан фі гу ра цыі су ад но-

сі ны сіл яшчэ больш бу дуць 

на ка рысць «на род ні каў».

Трэ цяя схе ма зда ец ца 

ні бы та ма ла іма вер най, але 

фе е рыч нае вяр тан не пар-

тыі «зя лё ных» у пар ла мент 

з 12,4 пра цэн та га ла соў і 

23 дэ пу та та мі ро біць тэ а рэ-

тыч на маг чы мым ства рэн не 

ня ба ча най для Аў стрыі ўра-

да вай ка а лі цыі АНП і эка ла-

гіс таў. Хоць па доб ная оп цыя 

пры му сіць «зя лё ных», якія 

ма юць ад роз ныя ад кан сер-

ва та раў па зі цыі па іміг ра цыі 

і са цы яль най па лі ты цы, пай-

сці на сур' ёз ныя са ступ кі.

Не вы клю ча ец ца і тра-

іс тая ка а лі цыя «На род най 

пар тыі», «Зя лё най аль тэр-

на ты вы» і лі бе ра лаў NEOS: 

з-за цал кам не звы чай най 

кам бі на цыі ко ле раў — бі-

ру зо ва га, зя лё на га і ру жо-

ва га — яе на зы ва юць «ка а-

лі цы яй дырн для» (аль пій скі 

на цы я наль ны ўбор). У лю-

бым вы пад ку на ка а лі цый-

ныя пе ра гаворы спат рэ біц ца 

ня ма ла ча су: пы тан не пра 

тое, з кім ус ту піць у ка а лі-

цыю Се басць ян Курц, за ста-

ец ца га лоў най інт ры гай мі-

ну лых вы ба раў. І вы ра шац-

ца яно бу дзе, як мяр ку юць 

экс пер ты, аж да Ка ляд.

ГА ЛОЎ НЫЯ ЗА ДА ЧЫ
Што ж да ты чыц ца знеш-

не па лі тыч най сфе ры, то, ду-

ма ец ца, не за леж на ад рас-

фар боў кі но ва га ўра да курс 

Аў стрыі на ўрад ці пры кмет на 

зме ніц ца. Як вя до ма, па вод-

ле кан сты ту цый на га за ко на 

1955 го да, гэ та аль пій ская 

рэс пуб лі ка з'яў ля ец ца нейт-

раль най дзяр жа вай, і боль-

шая част ка на сель ніц тва 

сён ня пад трым лі вае за ха-

ван не та ко га ста ту су. У той 

жа час Аў стрыя пры трым лі-

ва ец ца прак ты кі ак тыў на га 

нейт ра лі тэ ту. Кра і на га то вая 

вы сту паць у якас ці па ся рэд-

ні ка пры вы ра шэн ні між на-

род ных спрэ чак. Аў стрый-

скія вай скоў цы бя руць удзел 

у мі ра твор чых апе ра цы ях 

ААН у Аф га ні ста не, Ко са ве, 

Бос ніі і Лі ва не.

Се басць ян Курц і ра ней-

шы аў стрый скі ўрад бы лі 

на стро е ныя на шы ро кую 

геа гра фію су пра цоў ніц тва. 

Сам кі раў нік ка бі не та з гэ тай 

на го ды ка заў: «Аў стрыя, як 

ма лень кая, але моц ная экс-

парт ная кра і на, за ці каў ле на 

ў доб рых ад но сі нах з За ха-

дам і Ус хо дам». Се басць-

ян Курц мае на мер зра біць 

га лоў най за да чай 

свай го но ва га ўра да 

ба раць бу з не ле галь-

най іміг ра цы яй. Ін шай 

важ най тэ май но ва га 

ўра да бу дзе ба раць ба 

з па гро зай эка на міч-

на га спа ду і рос там 

бес пра цоўя, рас ка заў 

да лей Курц. Па вод ле 

яго слоў, так са ма не-

аб ход на зні зіць па-

дат кі для пра цоў ных 

і пен сі я не раў. У якас-

ці чац вёр та га пунк та 

33-га до вы па лі тык 

на зваў ме ры су праць 

зме ны клі ма ту.

За хар БУ РАК.

ВЯР ТАН НЕ КАНЦ ЛЕ РАВЯР ТАН НЕ КАНЦ ЛЕ РА
Ча му Аў стрыя зноў да ве ры ла ся Се басць я ну Кур цу?
У Аў стрыі поў ным хо дам ідуць 

пе ра га во ры па фар мі ра ван ні но ва га 

ўра да. Прэ зі дэнт кра і ны Алек сан дэр 

ван дэр Бэ лен на дзя ліў лі да ра 

кан сер ва тыў най Аў стрый скай 

на род най пар тыі (АНП) Се басць я на 

Кур ца ад па вед ным ман да там 

па вы ні ках да тэр мі но вых вы ба раў 

у На цы я наль ны са вет (ніж няя 

па ла та пар ла мен та). Цы ры мо нія 

ад бы ла ся ў па чат ку гэ та га тыд ня 

ў ад мі ніст ра цыі кі раў ні ка дзяр жа вы 

ў па ла цы Хоф бург у Ве не. Лі дар 

АНП — ко ліш ні і бу ду чы канц лер — 

атры маў пра ва пра вес ці пе ра га во ры 

па пы тан ні ства рэн ня но ва га ка бі не та 

мі ніст раў, та му што яго пар тыя 

пе ра маг ла на вы ба рах і атры ма ла 

вя лі кую част ку дэ пу тац кіх ман да таў. 

Ча му Аў стрыя зноў да ве ры ла ся 

Кур цу, якія ця пер маг чы мыя 

кам бі на цыі?


