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Вя лі кая ма бі лі за цыя
Лі та раль на ад ра зу пас ля аб-

вя шчэн ня аб ад ме не дзяр жаў ных 

суб сі дый на па лі ва Эк ва дор на кры-

ла хва ля пра тэс таў. Па ча ло ся ўсё з 

та го, што ра бот ні кі транс пар ту па 

ўсёй тэ ры то рыі кра і ны аб вяс ці лі 

бес тэр мі но вую за бас тоў ку. Ма-

ні фе стан ты па ча лі пе ра кры ваць 

буй ныя аў та ма гіст ра лі. Асаб лі вую 

ак тыў насць у пра тэс тах пра яві ла 

ін дзейс кае на сель ніц тва Эк ва до-

ра (са мае буй ное пле мя — ке чуа), 

дзе ян ні яко га ка ар ды нуе Кан фе-

дэ ра цыя ка рэн ных на род нас цяў 

(Соnаіе), што аб вяс ці ла «Вя лі кую 

на цы я наль ную ма бі лі за цыю» на 

свя шчэн ных зем лях рэ зер ва цый. 

Так са ма ў пра тэс тах ак тыў на 

ўдзель ні ча лі праф са ю зы Аб' яд на-

на га пра цоў на га фрон ту (FUT).

У не ка то рых га ра дах мі тын гі 

пе ра рас лі ў бес па рад кі. Ма рэ на 

аб вяс ціў у кра і не над звы чай нае 

ста но ві шча. Ад нак та ды цал кам 

ад мя ніць «па ліў нае» ра шэн не прэ-

зі дэнт Эк ва до ра ад мо віў ся. «Час 

бяз дзей нас ці скон чыў ся», — за я-

віў ён на прэс-кан фе рэн цыі. Тым

ча сам з-за бес па рад каў у ста лі цы 

Кі та прэ зі дэнт і ўрад пе ра бра лі ся 

ў са мы вя лі кі ў кра і не го рад Гу а я-

кіль, які зна хо дзіц ца на ці ха акі ян-

скім уз бя рэж жы.

Ва ўсіх аду ка цый ных уста но-

вах на ня вы зна ча ны тэр мін бы лі 

ад ме не ны за ня ткі. Ад на ча со ва 

з'я ві лі ся па ве дам лен ні аб за хо пах 

наф та вых аб' ек таў. Дзяр жаў ная 

наф та вая кам па нія Реtrоаmаzоnаs 

пры пы ні ла ра бо ту на пя ці бло ках, 

што пры вя ло да зні жэн ня су тач-

най зда бы чы пры клад на на 30—40 

пра цэн таў ад ся рэд ня га ўзроў ню 

ў 437 ты сяч ба ра ляў. З-за за хо пу 

не каль кіх ра до ві шчаў бы ла пры-

пы не на ра бо та Транс эк ва дор скай 

наф та пра вод най сіс тэ мы (SОTЕ). 

Па ацэн цы мі ніс тэр ства энер ге-

ты кі і не ад наў ляль ных рэ сур саў 

кра і ны, аб' ёмы па да чы наф ты ска-

ра ці лі ся да 30 пра цэн таў ад звы-

чай ных па каз чы каў, а стра ты ад 

пры пы нен ня ра бот на ра до ві шчах 

вы ліч ва лі ся дзя сят ка мі міль ё наў 

до ла раў. Реtrоесuаdоr аб вяс ці ла 

форс-ма жор па сва іх кант ракт ных 

аба вя за цель ствах да за вяр шэн ня 

бес па рад каў.

Ад мет на, што ўся го за па ру 

дзён да пры няц ця ра шэн ня ад мя-

ніць суб сі дыі на га ру чае эк ва дор-

скае мі нэ нер га пра ін фар ма ва ла 

аб на ме рах кра і ны па чы на ю чы 

з 1 сту дзе ня 2020 го да вый сці з АПЕК.

Та кі крок быў аб умоў ле ны пла на мі 

ўра да кра і ны па ска ра чэн ні бюд-

жэт ных вы дат каў і па ве лі чэн ні да-

хо даў. До ля Эк ва до ра ў су свет най

зда бы чы наф ты не вя лі кая: па

да ных гла баль на га агля ду кам па-

ніі ВР за 2016 год, яна скла да ла 

ўся го 0,7 пра цэн та (29,3 млн тон). 

Ад нак гэ тая дзяр жа ва з'яў ля ец ца 

ад ным з най ста рэй шых чле наў 

АПЕК (з 1973 го да з пе ра пын кам 

у 1992—2007 га дах), і яе ра шэн не 

аб вы ха дзе з гэ тай ар га ні за цыі бы-

ло б ві да воч ным сіг на лам аб тым, 

што да лё ка не ўсіх яе ўдзель ні каў 

за да валь няе па гад нен не аб ска-

ра чэн ні зда бы чы наф ты з мэ тай 

пад тры ман ня ад нос на вы со кіх цэн 

на яе. У рам ках гэ та га па гад нен ня 

на Эк ва дор бы лі ўскла дзе ны не 

са мыя цяж кія аба вя за цель ствы 

«пры трым лі ваць» 16 ты сяч ба ра-

ляў, ад нак эка на міч ная сі ту а цыя ў 

кра і не та кая, што без па ве лі чэн ня 

экс пар ту «чор на га зо ла та» прак-

тыч на не абы сці ся.

Наф та і ба на ны
Уз ро вень знеш ня га доў гу Эк-

ва до ра ад нос на не вя лі кі — ка ля 

45 пра цэн таў ВУП кра і ны, але з 

па чат ку гэ та га дзе ся ці год дзя ён 

па вя лі чыў ся больш чым удвая. 

Па дзен не су свет ных цэн на наф-

ту на нес ла сур' ёз ны ўдар па фі-

 нан са вай ста біль нас ці кра і ны. 

У пер шым пра ек це бюд жэ та, які да-

вя ло ся за цвяр джаць Ле ні ну Ма рэ-

на не ўза ба ве пас ля яго абран ня 

прэ зі дэн там кра і ны ў 2017 го дзе, 

быў за кла дзе ны дэ фі цыт у $4,7 

млрд пры аб' ёме рас хо даў у $36,8 

млрд. Зрэш ты, па доб ныя праб ле-

мы пе ра сле да ва лі Эк ва дор і ў той 

мо мант, ка лі цэ ны на наф ту бы лі 

на гіс та рыч ным мак сі му ме. У 2011 

го дзе дэ фі цыт бюд жэ ту быў ка ля 

$4 млрд пры агуль ным яго аб' ёме 

ка ля $24 млрд, пры чым на до лю 

да хо даў ад наф ты пры хо дзі ла ся 

больш за 40 пра цэн таў.

Яшчэ адзін тра ды цый ны ар ты-

кул эк ва дор ска га экс пар ту — ба-

на ны. Ад нак на гэ тым рын ку Эк-

ва дор у апош нія га ды ад чу вае ак-

тыў ную кан ку рэн цыю з бо ку та кіх 

кра ін, як Гва тэ ма ла і Ка лум бія, якія 

па вя ліч ва юць сваю пры сут насць у 

ЗША і Еў ро пе. У су вя зі з гэ тым эк-

ва дор скія ба на ны ўсе больш пе ра-

ары ен ту юц ца на Паўд нё ва-Ус ход-

нюю Азію і Ра сію. Гэ та ака ліч насць 

шмат у чым і пад штурх ну ла ўла ды 

Эк ва до ра да ад ме ны суб сі дый на 

па лі ва. Сэ ка ном ле ныя срод кі ў 

аб' ёме ка ля 1,4 міль яр да до ла раў 

пла на ва ла ся на кі ра ваць на рэа лі-

за цыю «вя лі ка га аг ра пла на» — на 

сты му ля ван не сель скай гас па дар-

кі, перш за ўсё ары ен та ва най на 

экс парт.

Ра зу ме ю чы, што хра ніч ная 

дзір ка ў каз не вя дзе эка но мі ку 

кра і ны ў ту пік, ула ды Эк ва до ра 

аб' яві лі на на ступ ны год пла ны па 

ра ды каль ным ска ра чэн ні бюд жэт-

на га дэ фі цы ту — з $3,6 млрд да 

$1 млрд. Ад нак не аб ход ны для гэ-

та га на бор мер ака заў ся зу сім стан-

дарт ным: ска ра чэн не вы дат каў, 

ад ме на льгот і суб сі дый, зра зан не 

са цы яль ных га ран тый, уз мац нен не 

жорст кас ці пад атко вай па лі ты кі і 

ін шыя ін стру мен ты, рэ ка мен да ва-

ныя між на род ны мі фі нан са вы мі 

ін сты ту та мі для эка но мік з па доб-

ны мі праб ле ма мі. У са ка ві ку гэ та га 

го да ўрад Эк ва до ра пад пі саў па-

гад нен не з Між на род ным ва лют-

ным фон дам аб атры ман ні крэ ды-

ту ў па ме ры 4,2 міль яр да до ла раў, 

а да гэ та га Ле нін Ма рэ на за явіў аб 

пла нах атры маць яшчэ $6 млрд ад 

ін шых фі нан са вых ін сты ту таў.

Зу сім не да сме ху
Ле нін Валь тэр Ма рэ на Гар сес 

пе ра мог на прэ зі дэнц кіх вы ба рах 

2017 го да дзя ку ю чы пра тэк цыі ра-

ней ша га прэ зі дэн та Ра фа э ля Ка-

рэа, пры якім ён на пра ця гу дзе ся ці 

га доў быў ві цэ-прэ зі дэн там. Ма рэ-

на вя до мы як адзі ны лі дар дзяр жа-

вы ў све це, які пе ра соў ва ец ца на 

ін ва лід най ка ляс цы. Ён з'яў ля ец ца 

аў та рам не каль кіх кніг па сме ха тэ-

ра піі і тэ о рыі гу ма ру, за сна валь ні-

кам фон ду для пад трым кі гу ма ру 

як сты лю жыц ця ў кра і не.

Ка рэа пры трым лі ваў ся са цы я-

ліс тыч ных по гля даў. Ён суб сі дзі-

ра ваў праз пе ра раз мер ка ван не 

наф та вых да хо даў про даж на-

сель ніц тву па лі ва па ніз кіх цэ нах, 

вы плач ваў да па мо гі па бед нас ці, 

бы лі бяс плат ны мі аду ка цыя і ахо-

ва зда роўя. Ад нак пас ля пры хо ду 

да ўла ды Ма рэ на хут ка ады шоў 

ад па лі ты кі свай го ко ліш ня га шэ-

фа. Ён узяў курс на лі бе раль ныя 

рэ фор мы, а так са ма па чаў пе ра-

гля даць знеш не па лі тыч ныя су вя-

зі Эк ва до ра, ска са ваў ад но сі ны 

з ра ней шы мі са юз ні ка мі Кі та і 

са ры ен та ваў кра і ну на су пра цоў-

ніц тва з Ва шынг то нам. Так, ад-

ным са зна ка вых кро каў но ва га 

ка бі не та мі ніст раў ста ла вы да ча 

бры тан скай па лі цыі за сна валь-

ні ка сай та WіkіLеаks Джу лі я на 

Асан жа, які з 2012 го да ха ваў ся на 

тэ ры то рыі па соль ства Эк ва до ра 

ў Лон да не.

На дум ку экс пер таў, но вы курс 

Кі та даў но вы клі каў раз драж нен не 

ў гра мад стве. «Ма рэ на па вяр нуў 

па лі ты ку кра і ны на 180 гра ду саў, 

што моц на ўда ры ла па яе імі джы, 

перш за ўсё ў Ла цін скай Аме ры цы. 

Ён узяў курс на за леж ную знеш-

нюю па лі ты ку, што прый шло ся 

не да спа до бы на сель ніц тву кра і-

ны, якое звык ла ся ад чу ваць ся бе 

су ве рэн ным, — рас тлу ма чыў RT 

за гад чык ка фед ры між на род ных 

ад но сін і знеш няй па лі ты кі Ра сіі 

МДІ МА Ба рыс Мар ты наў. — Ма-

рэ на пры трым лі ва ец ца кла січ най 

нэ а лі бе раль най па лі ты кі, якая пра-

ду гледж вае ўсё ад даць на вод куп 

сва бод на га рын ку. Але гэ тыя рэ-

 цэп ты па ды хо дзяць не для ўсіх — 

у не ка то рых кра і нах лю дзі гіс та рыч-

на пры вык лі да та го, што дзяр жа ва 

ня се са цы яль ную ад каз насць».

Суб сі дыі на па лі ва бы лі ўве дзе-

ны ў Эк ва до ры ў 1970-х га дах. Іх 

ска са ван не з'яў ля ец ца част кай 

па ке та эка на міч ных мер, з да па-

мо гай якіх ула ды ме лі на мер зма-

гац ца з кры зі сам у кра і не. Вар та 

ад зна чыць, што ў снеж ні мі ну ла га 

го да ў Эк ва до ры ўжо ска ра ча лі 

па ліў нае суб сі дзі ра ван не для на-

сель ніц тва: па ўка зе Ма рэ на та ды 

цэ ны на бен зін вы рас лі ад ра зу на 

чвэрць — з $1,48 да $1,85 за га лон 

(3,78 л). Пры гэ тым для гра мад ска-

га транс пар ту і так сі дзяр жаў ныя 

суб сі дыі на га ру чае та ды за ха ва-

лі ся.

Пас ля пра тэс таў
Ві да воч на, што Ма рэ на раз-

ліч ваў пра вес ці не па пу ляр ныя рэ-

фор мы ў аб мен на крэ ды ты МВФ. 

«Фонд заў сё ды на стой вае на та кіх 

ме рах па нар ма лі за цыі эка но мі кі, 

якія не ўліч ва юць ін та рэ сы на сель-

ніц тва. І на прак ты цы гэ тыя рэ фор-

мы заў сё ды вы клі ка юць не за да во-

ле насць. Хут чэй за ўсё, ула ды не 

ча ка лі, што па вы шэн не цэн на бен-

зін вы клі ча та кую хва лю пра тэс-

таў, — за ўва жыў RT на мес нік ды-

рэк та ра Ін сты ту та Ла цін скай Аме-

ры кі РАН Мі ка лай Ка лаш ні каў. — 

Але на сель ніц тва Эк ва до ра вы зна-

ча ец ца са цы яль най ру хо мас цю і 

га то вае ад стой ваць свае пра вы». 

Спро ба ад мо віц ца ад гра мад ска га 

да га во ра з на сель ніц твам ві да воч-

на пра ва лі ла ся, і эк ва дор цы ад-

пра ві лі ся зры наць Ле ні на Ма рэ на, 

тры ма ю чы ў ру ках не толь кі ўлас на 

дзяр жаў ную сім во лі ку, а і чыр во-

ныя сця гі.

Ула ды Эк ва до ра па вы ні ках пе-

ра гавораў з лі да ра мі ру ху ка рэн ных 

на ро даў пры ня лі ра шэн не ска са-

ваць указ аб ад ме не суб сі дый на 

па лі ва, увя дзен не яко га спра ва-

ка ва ла ма са выя ак цыі пра тэс ту 

па ўсёй кра і не. У аб мен на гэ та 

прад стаў ні кі ка рэн ных на цы я наль-

нас цяў па га дзі лі ся спы ніць страй кі 

і ма ні фес та цыі. Су стрэ ча ад бы ла-

ся пры па срэд ніц тве мяс цо ва га 

прад стаў ніц тва ААН і Кан фе рэн цыі 

эк ва дор скіх ка та ліц кіх біс ку паў.

У па чат ку пе ра мо ваў прэ зі дэнт 

Ле нін Ма рэ на пра па на ваў сфар-

мі ра ваць спе цы яль ную ка мі сію 

па пе ра гля дзе па ла жэн няў ука за 

і па абя цаў пры трым лі вац ца яе рэ-

ка мен да цый. Але прэ зі дэнт Кан-

фе дэ ра цыі ка рэн ных на ро даў Эк-

ва до ра Хай ме Вар гас за явіў, што 

гэ та не ад па вя дае па тра ба ван ням 

жы ха роў кра і ны, якія вы сту па юць 

за поў ную ад ме ну ўка за, і за клі-

каў ад пра віць у ад стаў ку кі раў ні ка 

МУС і мі ніст ра аба ро ны. Што праз 

пэў ны час Ма рэ на і зра біў.

Эк ва дор вяр та ец ца да нар маль-

на га жыц ця пас ля ма са вых ак цый 

пра тэс ту, якія па ра лі за ва лі кра і ну 

амаль на два тыд ні. У ста лі цы Кі та 

ўжо не дзей ні чае ка мен данц кая га-

дзі на, над звы чай ны рэ жым зня ты. 

Пад час пра тэс таў за гі ну ла во сем 

ча ла век і ка ля 1500 атры ма ла ра-

нен ні. Пад ліч ва юц ца эка на міч ныя 

стра ты. Знач на па цяр пеў ма лы 

біз нес. Наф та выя аб' ек ты ад на ві-

лі сваю ра бо ту, праў да, па куль не 

на поў ную ма гут насць. Цэ ны на 

бен зін вяр ну лі ся да ўзроў ню, які 

быў да кры зі су. Аў та ма бі ліс ты спя-

ша юц ца за пра віць свае аў то.

Са мыя жорст кія су тык нен ні дэ-

ман стран таў з па лі цы яй ад бы ва лі-

ся ў Кі та. Ты ся чы доб ра ах вот ні каў 

вый шлі на ву лі цы, каб да вес ці да 

ла ду го рад, які між ін шым зна хо-

дзіц ца ў Спі се Су свет най куль тур-

най спад чы ны ЮНЕС КА. Мяр ку-

ец ца, што на ад наў лен не цэнт ра 

да вя дзец ца вы дат ка ваць не менш 

чым паў міль ё на до ла раў.

За хар БУ РАК.

Сё лет няя во сень ста ла ча сам геа па лі тыч ных 

«тэк та ніч ных зру хаў» для стра тэ гіч на га мак-

ра рэ гі ё на Ла цін скай Аме ры кі. 

Спа чат ку прэ зі дэнт Пе ру Мар цін Віс ка ра рас-

пус ціў пар ла мент і пры зна чыў да тэр мі но выя 

вы ба ры. «Хай на род вы ра шае», — за явіў па лі-

тык. А ў па чат ку каст рыч ні ка на ста ла га ра чая 

па ра для Эк ва до ра. 

Прэ зі дэнт гэ тай кра і ны Ле нін Ма рэ на сва ім 

рас па ра джэн нем ад мя ніў дзяр жаў ныя суб-

сі дыі на бен зін, у вы ні ку ча го цэ ны ўзрас лі 

больш чым удвая. Ад нак ка рэн нае на сель-

 ніц тва Эк ва до ра — ін дзей цы — менш чым за 

два тыд ні па ка за ла «хто ў ха це гас па дар». 

І ўла ды пай шлі на са ступ кі. Ча му ж лі ха ма ніць 

Эк ва дор?

ЛЕ НІН І ІН ДЗЕЙ ЦЫЛЕ НІН І ІН ДЗЕЙ ЦЫ
Ча му лі ха ма ніць Эк ва дор?


