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ЭКА НА МІЧ НЫ ЦУД
Па звест ках Су свет на га 

бан ка, Ба лі вія пры прэ зі-

дэн це Эву Ма ра ле су ста ла 

ад ной з са мых хут ка рос лых 

кра ін не толь кі Ла цін скай 

Аме ры кі, а і ўся го све ту. 

З 2004 да 2014 го да ВУП гэ-

тай дзяр жа вы па вя ліч ваў ся 

ў ся рэд нім на 4,9 пра цэн та 

што год. Рэз ка га рас сла ен-

ня на сель ніц тва так са ма не 

зда ры ла ся. У 2006-м за мя-

жой бед нас ці жы ло больш за 

60 пра цэн таў жы ха роў кра і-

ны. Па вы ні ках мі ну ла га го-

да гэ ты па каз чык ска ра ціў-

ся амаль удвая. Пры гэ тым 

коль касць жы ха роў Ба лі віі 

пры Ма ра ле су па вя лі чы ла ся 

з 9,4 міль ё на ў 2006 го дзе да 

11,4 міль ё на ў 2017-м. Ча ка-

ная пра цяг ласць жыц ця за 

пе ры яд з 2006-га да 2017-га 

вы рас ла з 65,9 да 70,9 го да. 

Па каз чык не пісь мен нас ці 

на сель ніц тва ле тась склаў 

2,4 пра цэн та ў па раў на нні з 

13,3 пра цэн та ў 2006-м.

За кошт ча го ад быў ся 

са цы яль на-эка на міч ны бум 

у Ба лі віі? Ад ра зу пас ля пры-

хо ду да ўла ды Ма ра лес у 

маі 2006 го да аб вяс ціў аб 

на цы я на лі за цыі наф та вай і 

га за вай га лін. Экс клю зіў нае 

пра ва ўдзель ні чаць ад імя 

дзяр жа вы ў наф та га за вых 

пра ек тах і зай мац ца про да-

жам вуг ле ва да ро даў у Ба лі-

віі і за яе ме жа мі атры ма ла 

дзярж кам па нія Yасіmіеntоs 

Реtrоlіfеrоs Fіsсаlеs Bоlіvіаnоs 

(YРFB). За меж ныя кам па ніі 

бы лі вы му ша ныя за клю чаць 

кант рак ты ме на ві та з ёй для 

рэа лі за цыі пра ек таў у гэ тай 

паўд нё ва а ме ры кан скай краі-

не. Ме на ві та кант роль ура-

да над зда бы чай пры род на-

га га зу і да хо да мі да зво ліў 

кра і не спра віц ца з кры зі сам 

2008—2009 га доў, ад зна-

ча лі экс пер ты аме ры кан-

ска га Цэнт ра эка на міч ных і 

па лі тыч ных да сле да ван няў 

(СЕРR), па ве дам ляе fоrbеs.

ru. Ад ра зу пас ля на цы я на лі-

за цыі за меж ныя наф та га за-

выя кам па ніі, якія пра цу юць 

у Ба лі віі, у тым лі ку Tоtаl, 

іс пан ская Rерsоl і бра зіль-

ская Реtrоbrаs, за ма ро зі лі 

ін вес ты цыі ў кра і ну. Але ўжо 

ў кан цы 2009 го да кан сор-

цы ум на ча ле з Rерsоl па ве-

да міў аб пла нах ін вес та ваць 

1,5 міль яр да до ла раў для 

па вы шэн ня зда бы чы га зу. 

Праз год фран цуз ская Tоtаl 

па ча ла пра ект па раз вед цы 

га зу ў Ба лі віі, ін вес ты цыі ў які 

ацэнь ва лі ся ў 500 міль ё наў 

до ла раў. Ка лі ў 2005-м пра-

мыя за меж ныя ін вес ты цыі ў 

Ба лі віі раў ня лі ся 250 міль ё-

нам до ла раў, то ў апош нія 

га ды гэ ты па каз чык, па вод-

ле звес так Эка на міч най ка-

мі сіі ААН для Ла цін скай Аме-

ры кі і Ка рыб ска га ба сей на 

(СЕРАL), па вя лі чыў ся да 

1,75 міль яр да до ла раў.

Бы лы мі ністр эка но мі кі 

Ба лі віі Лу іс Ар се Ка та ко ра 

(па даў у ад стаў ку 10 ліс та-

па да), яко га на зы ва юць ад-

ным з твор цаў «эка на міч на га 

цу ду» Ба лі віі, ад зна чаў, што 

на цыя на лі за цыя вуг ле ва да-

ро даў бы ла ад ным з трох 

слу поў гэ та га пра ры ву ра зам 

з пе ра раз мер ка ван нем да хо-

даў і ак тыў ным удзе лам дзяр-

жа вы ў эка но мі цы. «У вы ні ку 

на цы я на лі за цыі рэ сур сы, 

якія ра ней ад праў ля лі ся за 

мя жу транс на цы я наль ны мі 

кам па ні я мі, што пра ца ва лі 

ў Ба лі віі, па ча лі за ста вац ца 

ў кра і не і вы ка рыс тоў вац ца 

ба лі вій ца мі», — цы туе яго 

сло вы ВВС. Усё гэ та, як ад-

зна чаў Ка та ко ра, да зво лі ла 

пра сты му ля ваць унут ра ны 

по пыт і па зі тыў на ад бі ла ся 

не толь кі на спа жыў цу, але і 

на ўсіх сек та рах біз не су, якія 

ста лі свед ка мі рос ту про да-

жаў, «ня ба ча на га ў гіс то рыі 

дзяр жа вы».

Аме ры кан ская кампанія 

MсDоnаld's у 2002 го дзе пай-

шла з гэ та га рын ку, пра пра ца-

ваў шы ў кра і не ўся го пяць га-

доў і не атры маў шы ча ка ных 

фі нан са вых вы ні каў. Сён ня, 

пад крэс лі ва юць эка на міс ты, 

праб лем у сет кі рэ ста ра наў 

у Ба лі віі не бы ло б дзя ку ю чы 

фан тас тыч на му па тэм пах і 

аб' ёме спа жы вец ка му бу му. 

У 2013 го дзе рост эка но-

мі кі Ба лі віі да сяг нуў пі ку — 

6,3 пра цэн та, пас ля гэ та га 

тэм пы зні зі лі ся, але за ста ва лі-

ся да во лі вы со кі мі. У 2018 го-

дзе ва ла вы ўнут ра ны пра дукт 

вы рас на 4,5 пра цэн та. МВФ 

праг на за ваў (да раз горт ван-

ня пра тэст най хва лі), што па 

вы ні ках 2019 го да ВУП па вя-

лі чыц ца на 4,2, а ў 2020-м — 

на 3,9 пра цэн та.

Су свет ны банк тлу ма чыць 

рэ корд ныя эка на міч ныя да-

сяг нен ні Ба лі віі вы со кі мі су-

свет ны мі цэ на мі на ка рыс ныя 

вы кап ні, што зда бы ва юц ца 

ў кра і не, рос там экс пар ту 

га зу і ўзва жа най мак ра эка-

на міч най па лі ты кай. «Ба лі-

вій ская эка на міч ная ма дэль 

бы ла па спя хо вая. З кра і ны, 

якая раз ві ва ец ца, з вя лі кім 

доў гам яна пе ра тва ры ла ся 

ў най больш хут ка рос лую 

эка но мі ку рэ гі ё на», — за-

ўва жыў агенц тву Аssосіаtеd 

Рrеss экс перт у га лі не знеш-

ня га доў гу і пра воў ча ла ве-

ка ААН Па бла Ба га слаў скі. 

Бры тан ская Thе Guаrdіаn ад-

зна ча ла, што Ма ра лес «змог 

па бу да ваць са цы я лізм, які 

ні коль кі не шко дзіць эка-

но мі цы». Так са ма вы дан не 

за ўва жа ла, што «Ба лі вія 

змаг ла пе ра ла маць гіс та рыч-

ны пра клён і стаць па спя хо-

вай кра і най пры поў ным іг на-

ра ван ні ін та рэ саў ЗША». Thе 

Glоbаlіst кан ста та ва ла, што 

«ў Ба лі віі па бу да ва ны са цыя -

лізм, які ма ты вуе лю дзей да 

пра цы».

НА МЯ ЖЫ 
ГРА МА ДЗЯН СКАЙ 
ВАЙ НЫ

Эва Ма ра лес, лі дар «Ру ху 

да са цы я ліз му» (Mоvіmіеntо 

аl Sосіаlіsmо — MАS) і праф-

са ю за вы твор цаў ко кі, упер-

шы ню стаў прэ зі дэн там Ба лі-

віі ў 2006 го дзе, ка лі пе ра мог 

на вы ба рах з 54 пра цэн та мі 

га ла соў. Ён стаў пер шым у 

гіс то рыі кра і ны кі раў ні ком, 

які прад стаў ляе ка рэн нае 

на сель ніц тва. 60 пра цэн таў 

ба лі вій цаў — ін дзей цы, ад-

нак да гэ та га кра і най кі ра-

ва лі вы ключ на на шчад кі бе-

лых пе ра ся лен цаў з Еў ро пы. 

Ма ра лес на ра дзіў ся ў бед-

най сям'і ін дзей цаў ай ма ра. 

У дзя цін стве ад го ла ду ён 

збі раў апель сі на выя лу пі ны, 

вы кі ну тыя з вок наў аў то бу-

саў, быў па сту хом лам, му-

ля ром, му зы кам. По тым, як 

і мно гія ба лі вій скія ся ля не, 

вы рошч ваў ко ку. Не ма ю чы 

на ват ся рэд няй аду ка цыі, 

Ма ра лес з трэ цяй спро бы 

здо леў пе ра маг чы на прэ-

зі дэнц кіх вы ба рах. Паз ней 

ён двой чы пе ра абі раў ся на 

гэ тую па са ду — у 2009-м 

(атры маў 64  ра цэн ты га-

ла соў) і ў 2014-м (61 пра-

цэнт).

Сё ле та 20 каст рыч ні ка 

Ма ра лес быў абра ны прэ-

зі дэн там чац вёр ты раз, 

атры маў шы, па афі цый ных 

звест ках, больш за 48 пра-

цэн таў га ла соў. Тры ге рам 

на род на га гне ву ста лі вы-

ні кі прэ зі дэнц кіх вы ба раў. 

Вы бар чая ка мі сія ў са мы 

раз гар га ла са ван ня пе ра-

ста ла пуб лі ка ваць звест кі, а 

за тым аб вяс ці ла аб пе ра мо-

зе Ма ра ле са ўжо ў пер шым 

ту ры. Ба лі вій ская мо ладзь 

вый шла на ву лі цы вы ка заць 

пра тэст. На ўрад ці ма ла дыя 

ба лі вій цы па мя та юць кра і-

ну да Ма ра ле са: страш ную 

і бед ную, на за двор ках геа-

па лі тыч ных ін та рэ саў на ват 

сва іх ла ці на а ме ры кан скіх 

су се дзяў. Ця пер мод ныя 

дэ ма кра тыч ныя прын цы пы 

апы ну лі ся для іх важ ней шы-

мі за рэ аль ныя эка на міч ныя 

да сяг нен ні.

Пра тэст атры маў ся спан-

тан ны. Экс-прэ зі дэн та да 

гэ та га ча су пад трым лі вае 

ка ля па ло вы на сель ніц тва. 

У асноў ным гэ та ся ля не, гар-

ня кі, ка ка ле ра сы (вы твор цы 

ко кі) і ка рэн ныя ін дзей цы, 

да якіх на ле жыць сам Ма ра-

лес. Ка лі ста ла зра зу ме ла, 

што па лі тыч на га кры зі су не 

па збег нуць, па між пры хіль-

ні ка мі і пра ціў ні ка мі экс-прэ-

зі дэн та па ча лі ся ву ліч ныя су-

тык нен ні. У ход пай шлі ка мя-

ні, ду бін кі, ды ма выя шаш кі. 

Ба лі вія апы ну ла ся на мя жы 

гра ма дзян скай вай ны.

Ма ра лес спа чат ку ўвёў 

над звы чай нае ста но ві шча, 

аб ві на ва ціў шы пра вую апа-

зі цыю ў дзяр жаў ным пе ра-

ва ро це. За тым звяр нуў ся да 

на ро да з пра па но вай пра-

вес ці дру гі тур га ла са ван ня. 

Ка лі і гэ та не да па маг ло, па-

абя цаў но выя прэ зі дэнц кія 

вы ба ры. А 10 ліс та па да і 

зу сім аб вяс ціў аб сва ёй ад-

стаў цы і па ля цеў у Мек сі ку. 

Ча со вым прэ зі дэн там Ба-

лі віі ста ла дру гі ві цэ-спі кер 

се на та Жа нін Ань ес. «З бо ку 

Ма ра ле са гэ та быў муд ры 

крок, якім ён па спра ба ваў 

зні зіць на пал гвал ту, су па-

ко іць кра і ну. Ён ве дае не па 

чут ках, што та кое ба лі вій скі 

пра тэст і на коль кі сур' ёз ным 

той мо жа быць. Ма ра лес 

сам прый шоў да ўла ды на 

хва лі са цы яль ных пра тэс-

таў», — за ўва жы ла ехреrt.ru 

ву чо ны сак ра тар Ін сты ту та 

Ла цін скай Аме ры кі РАН Тац-

ця на Ва рат ні ко ва.

ХТО ЗЛА ДЗІЎ 
ПЕ РА ВА РОТ?

Ме сяц ха о су пад вёў ры-

су пад ча тыр нац цац цю га-

да мі ста біль нас ці. Ка заць 

пра ак тыў нае ўмя шан не 

знеш ніх сіл па куль заў час-

на, ад зна ча юць ана лі ты кі. 

Не аспрэч ным з'яў ля ец ца 

тое, што вы ра шаль ным 

акор дам у «ба лі вій скай сім-

фо ніі» ста ла за клю чэн не 

Ар га ні за цыі аме ры кан скіх 

дзяр жаў аб «вя лі кай коль-

кас ці па ру шэн няў» на вы-

ба рах. Пры гэ тым не вар та 

за бы ваць, што ў ар га ні за цыі 

моц ныя па зі цыі ЗША. З ад-

стаў кай са цы я ліс та Ма ра-

ле са ня дрэн на рыф ма ваць і 

ня даў ні ла ці на а ме ры кан скі 

«па ва рот на пра ва». У ней-

кай сту пе ні ка та лі за та рам 

пра тэс ту ў Ба лі віі са праў ды 

ста ла не спа кой ная аб ста-

ноў ка ў Паўд нё вай Аме ры-

цы. Па ра лель на бес па рад кі 

аха пі лі Чы лі, Эк ва дор, Пе ру. 

Змя ні ла ся ўла да ў су сед няй 

Ар ген ці не. Гэ та маг ло пад-

штурх нуць ім пуль сіў ных ба-

лі вій цаў вый сці на ву лі цы 

са сва ёй пра тэст най пра-

гра май.

Унут ра ная апа зі цыя ў 

кра і не раз' яд на ная і толь-

кі ня даў на аб' яд на ла ся ва-

кол ад на го кан ды да та. Ды і 

той — бы лы прэ зі дэнт кра і ны 

Кар лас Ме са. Ме на ві та яго 

ў свой час на хва лі са цы-

яль ных пра тэс таў зру шыў 

Ма ра лес. Ёсць яшчэ са ма-

аб ве шча ны «на род ны апа зі-

цы я нер» Лу іс Ка ма ча. Ра ней 

ён не ўдзель ні чаў у вя лі кай 

па лі ты цы, але здо леў уда-

ла «стрэ ліць» пад час ця пе-

раш ніх пра тэс таў. Тым не 

менш па лі тыч ныя сі лы Ба-

лі віі на ўрад ці аб' яд на юц ца 

ва кол шэ рай по ста ці. Дык 

хто ж зла дзіў пе ра ва рот? 

Клю ча вую ро лю ў ад стаў цы 

прэ зі дэн та Ба лі віі ады гра лі 

сі ла ві кі, ад зна чае ехреrt.ru. 

З па лі цы яй у Ма ра ле са заў-

сё ды бы лі на цяг ну тыя ад но-

сі ны. За мест та го каб ад наў-

ляць па ра дак, па лі цэй скія 

ба лі вій скай ста лі цы — го-

ра да Ла-Пас — да лу чы лі ся 

да пра тэс тоў цаў. А пас ля 

за явы мі ніст ра аба ро ны Ба-

лі віі, што су праць мя цеж най 

па лі цыі не бу дуць пры мя няц-

ца кар ныя ме ры, да іх да лу-

чы лі ся ка ле гі з Сан та-Кру са, 

Су крэ, Ка ча бам ба і шэ ра гу 

ін шых га ра доў.

«У Ма ра ле са з са ма га 

па чат ку склад ва лі ся ня прос-

тыя ад но сі ны з вай скоў ца мі. 

У асноў ным з-за ідэа ла гіч-

на-кла са вых роз на га лос сяў. 

Вы ха дзец з ін дзейс ка-ся-

лян ска га ася род дзя, ён быў 

чу жы для ар міі. Па куль усё 

бы ло спа кой на, ва ен ныя за-

ста ва лі ся ла яль ны мі. Але 

вось ад бы ла ся са цы яль ная 

ўспыш ка, і яны за яві лі пра 

ся бе», — за ўва жы ла Тац ця-

на Ва рат ні ко ва. Га лоў на ка-

ман ду ю чы ўзбро е ных сіл Ба-

лі віі Уіль ямс Ка лі ман ска рыс-

таў ся пра вам sugеrіr (пра ва 

ва ен ных пра па ноў ваць ме ры 

для ад наў лен ня па рад ку) і 

«па пра сіў» Ма ра ле са сыс ці 

ў ад стаў ку. Без пад трым-

кі сі ла ві коў у са цы я ліс та не 

бы ло шан цаў утры мац ца ва 

ўла дзе, і ён ад сту піў.

КРОЎ НА ВУ ЛІ ЦАХ
Ця пер у Ба лі віі скла ла ся 

сі ту а цыя двое ўлад дзя, пры 

якой пар ла мент не пры знае 

ле гі тым насць но ва га ўра да, 

а ўрад — паў на моц твы пар-

ла мен та. Но вы ві ток па лі тыч-

на га кры зі су ўсклад ня ец ца 

яшчэ і тым, што за ка на даў чы 

ор ган так і не пра га ла са ваў 

па пы тан ні за цвяр джэн ня ад-

стаў кі прэ зі дэн та і ві цэ-прэ зі-

дэн та кра і ны. Сам Ма ра лес 

за явіў га зе це Еl Раіs, што 

праз гэ ту пра цэ су аль ную хі-

бу ме на ві та ён усё яшчэ з'яў-

ля ец ца за кон ным кі раў ні ком 

дзяр жа вы.

На дум ку кі раў ні ка Цэнт ра 

па лі тыч ных да сле да ван няў 

Ін сты ту та Ла цін скай Аме ры-

кі РАН Збіг не ва Іва ноў ска га, 

«сі ту а цыя ў Ба лі віі скла ла-

ся вель мі ня прос тая». Пры 

гэ тым ён звяр нуў ува гу на 

тое, што ва ўла дзе апы ну ла-

ся зу сім не ўме ра ная апа зі-

цыя, прад стаў ні ком якой на 

вы ба рах быў Кар лас Ме са, 

а пра выя сі лы. Ме на ві та яны 

пры зна лі Жа нін Ань ес ча со-

вым прэ зі дэн там, ня гле дзя-

чы на ад сут насць кво ру му. 

На дум ку Іва ноў ска га, адзі-

нае вый сце з па лі тыч на га 

кры зі су — гэ та пра вя дзен-

не но вых вы ба раў. У ідэа-

ле яны па він ны прай сці пад 

між на род ным кант ро лем, 

каб ні хто не су мня ваў ся ў іх 

за кон на сці.

У Ба лі віі ў ву ліч ных су-

тык нен нях да сюль льец ца 

кроў. Пры гэ тым у кра і не 

быў вы пу шча ны ўказ, згод-

на з якім пад раз дзя лен ні, 

якія ўдзель ні ча юць у падаў -

лен ні пра тэс таў, бу дуць вы-

зва ле ныя ад кры мі наль най 

ад каз нас ці ў вы пад ку, ка лі 

яны ўжы ва лі гвалт для са-

ма аба ро ны. Між тым Эва 

Ма ра лес аб ві на ва ціў но выя 

ўла ды кра і ны ў раз вяз ван ні 

тэ ро ру і рэ прэ сій. Сам ён га-

то вы вяр нуц ца ў Ба лі вію, ка-

лі пар ла мент не за цвер дзіць 

яго пра шэн не аб ад стаў цы. 

«Я ад чу ваю, што здоль ны 

су па ко іць Ба лі вію», — за-

явіў Ма ра лес.

За хар БУ РАК.

Ча со вы прэ зі дэнт Ба лі віі Жа нін Ань ес на кі ра ва ла 

на раз гляд пар ла мен та пра ект за ко на аб вы ба рах, 

па ве да мі ла Ба лі вій скае ін фар ма цый нае агенц тва. 

Па сло вах мі ніст ра юс ты цыі Аль ва ра Ка ім бы, які 

так са ма ўдзель ні чаў у су мес най прэс-кан фе рэн цыі 

ў па ла цы Ке ма да ў Ла-Па се, урад раз ліч вае вы зна-

чыц ца са скла дам вы бар ка ма на пра ця гу 15 дзён. 

У той жа час дэ пу та ты на кі ра ва лі ў кан сты ту цый-

ную ка мі сію ўлас ны пра ект за ко на аб пра вя дзен ні 

на цы я наль ных і рэ гі я наль ных вы ба раў. Пра тэст ная 

хва ля за хліс ну ла Ба лі вію, вы ступ лен ні жорст ка 

пад аў ля юц ца ча со вай ула дай. Як за ўва жыў Ула дзі-

мір Пу цін пад час са мі ту БРІКС, што пра хо дзіў на 

мі ну лым тыд ні ў Бра зі ліі, Ба лі вія «ста іць на па ро зе 

ха о су... Уяў ля е це, паў ста ла сі ту а цыя, ка лі ўла ды 

ня ма зу сім... Уво гу ле на гад вае Лі вію». Што ж ча кае 

«кра і ну Ба лі ва ра»?

ПАС ЛЯ МА РА ЛЕ СА
Што ад бы ва ец ца ў Ба лі віі?


